
Jeżeli: 
- grafika, fotografia i szeroko rozumiana sztuka wizualna to Twoje pasje;
- znasz trendy i wiesz jak je przełożyć na codzienne realizacje;
- social media to Twój drugi ekosystem (w szczególności Instagram);
- i najważniejsze ,,masz oko’’ oraz wiesz, co ,,się klika’’...

Dołącz do nas! Do Twoich zadań będzie należało:
- tworzenie koncepcji wizualnych profili w mediach społecznościowych;
- współtworzenie harmonogramów postów w social mediach;
- tworzenie contentu (zdjęciowego/graficznego) m.in. do social mediów;
- kreatywne opracowywanie materiałów graficznych (w tym prezentacji w Power Point);
- koncepcje kreatywne, nadzór nad sesjami produktowymi i sesjami zdjęciowymi (tworzenie moodboardów,
   set design, nadzorowanie sesji);
- robienie zdjęć w ramach mniejszych sesji zdjęciowych, w tym wybór produktów, set design, postprodukcja;
- planowanie sesji produktowych;
- opracowywanie raportów działań.

Szukamy otwartej, energicznej i komunikatywnej osoby, która:
- świetnie porusza się w programach graficznych (Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom)
   i lubi robić zdjęcia;
- ma doświadczenie w przygotowywaniu koncepcji i kreacji oraz tworzeniu contentu dedykowanego
   pod media społecznościowe; 
- potrafi spojrzeć na działania komunikacyjne całościowo i zaplanować poszczególne elementy wizualne
   kampanii/komunikacji (w szczególności w social mediach);
- ma niebanalne, kreatywne podejście do wykonywanych zadań oraz inicjatywę;
- prowadzi/prowadziła komunikację marek na Facebooku/Instagramie;
- ma wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej (m.in. zarządzanie podwykonawcami);
- potrafi zarządzać kilkoma projektami jednocześnie;
- jest odporna na stres;
- zna język angielski na poziomie min. B2;
- ma dobrą znajomość obsługi komputera, w szczególności Exel i PowerPoint;
- znajomość zagadnień poligraficznych będzie dodatkowym atutem;
- praca z kreatorem reklam na Facebooku będzie również dodatkowym atutem.

Gwarantowane:
- ciekawa, pełna wyzwań praca;
- duży stopień samodzielności;
- inspirujące zadania;
- możliwość współpracy z czołowymi markami lifestyle i fashion;
- przyjazna, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi i niekorporacyjna atmosfera pracy;
- praca w nowoczesnym biurze w samym centrum Warszawy.

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Aliganza Fashion Agency prześlij swoje CV,
portfolio oraz dołącz linki do 3 profili, których content/sposób komunikacji uważasz za interesujący

i w kilku zdaniach uargumentuj swój wybór; do 28.01.2021r. na adres e-mailowy:
praca@aliganza.pl

W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: Content Designer
 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Aliganza, w szczególności przez Fashion 
Agency Aliganza Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

CONTENT designer


