
DO ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU  NALEŻEĆ BĘDZIE:
tworzenie projektów graficznych i materiałów wizualnych dla WWF Polska,
proponowanie rozwiązań wizualnych do realizowanych przez WWF kampanii,
dbałość o spójny wizerunek materiałów graficznych WWF Polska,
współpraca z podwykonawcami: drukarniami, agencjami, filmowcami,
nagrywanie prostych filmów i robienie zdjęć w terenie,
przygotowywanie materiałów do publikacji/druku,
zarządzanie bazą zdjęć, filmów i projektów graficznych,
pomoc w tworzeniu prezentacji multimedialnych,
zarządzanie powierzonym budżetem,
aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i śledzenie trendów w obszarze komunikacji
wizualnej.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
min. 2-letniego doświadczenia w tworzeniu projektów graficznych (poparte portfolio),
bardzo dobra znajomość programów graficznych (Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign),
znajomość MS Office (Excel, Word, Power Point), Google (Google Docs, Gmail,
Chrome),
podstawowe umiejętności montażu i edycji wideo,
znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z koleżankami i kolegami w
organizacji na całym świecie,
zmysł estetyczny, kreatywność, zaangażowanie,
umiejętność doskonałego planowania i nadawania priorytetów.

IDEALNY KANDYDAT NA TO STANOWISKO POWINIEN POSIADAĆ:
pasję i energię do zmieniania świata na lepszy,
wysokie umiejętności interpersonalne i silne nastawienie na współpracę,
umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu,
dynamika w działaniu, elastyczność i samodzielność we wdrażaniu nowych rozwiązań.

OFERUJEMY:
pracę w dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
system benefitów: opieka medyczna oraz pakiet sportowy,
pets at work- możliwość przychodzenia do biura z czworonogiem,
zapewnienie rozwoju i poszerzania wiedzy w ramach realizowanych projektów.

OSOBY  ZAINTERESOWANE  PROSIMY O PRZESŁANIE APLIKACJI ZA POMOCĄ OPCJI APLIKUJ

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu
ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat
działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, 
a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów oraz polityki klimatyczno-energetycznej.

SPECJALISTY DS. IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
OBECNIE POSZUKUJEMY:
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