CONTENT DESIGNER
Jeśli grafika, fotografia i szeroko rozumiana sztuka wizualna to Twoje pasje, znasz trendy i wiesz jak je przełożyć na
codziennie realizacje, social media to twój drugi ekosystem (a w szczególności Instagram) i najważniejsze „masz oko”
oraz wiesz, co „się klika” - DOŁĄCZ DO NAS!

Wymagania:
SZUKAMY OTWARTEJ, ENERGICZNEJ I KOMUNIKATYWNEJ OSOBY, KTÓRA:
• Świetnie porusza się w programach graficznych: Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom (mile widziana znajomość
w programie Adobe After Effects)
• Lubi robić zdjęcia
• Ma doświadczenie w przygotowaniu koncepcji i kreacji oraz tworzeniu contentu dedykowanego pod media społecznościowe
• Potrafi spojrzeć na działania komunikacyjne, a w szczególności w mediach społecznościowych całościowo i zaplanować
poszczególne elementy wizualne kampanii/ komunikacji
• Ma niebanalne, kreatywne podejście do wykonywanych zadań oraz inicjatywę
• Prowadzi/ prowadziła komunikację marek na Facebook/ 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 bardzo dobrą znajomość obsługi komputera, w szczególności Excel i Power Point
• Znajomość zagadnień poligraficznych będzie dodatkowym atutem
• Praca z kreatorem reklam na Facebooku będzie również dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

•
•
•
•
•

Tworzenie koncepcji wizualnych profili w mediach społecznościowych
Współtworzenie harmonogramów postów w social media
Tworzenie contentu (graficznego/ zdjęciowego) m.in. do social media
Kreatywne opracowywanie materiałów graficznych (w tym prezentacji w power point)
Koncepcje kreatywne i 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 i postprodukcja
• Planowanie sesji produktowych
• Opracowywanie raportów działań
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 zainteresowany lub zainteresowana pracą w Aliganza Agency prześlij swoje CV do 24 czerwca 2022
na adres e-mailowy: praca@aliganza.pl
W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: Content Designer
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 133 poz.883".

