Ieškome
dizainerio (-ės)!
9:00

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“
kviečia prie komandos prisijungti dizainerį (-ę).
Kodėl Tu?
• Kelionės yra tavo aistra. Antroji aistra, nes pirmoji – parodyti pasauliui, kaip atrodo kokybiškas vizualinis turinys.
• Esi kūrybiškas ir pozityvus, tiki, kad nėra neišsprendžiamų klausimų ir sudėtingų banerių formatų.
• Žinai, kas yra „deadline“ ir nevengi užduočių, kurių atliktų reikėjo jau vakar
• Greitai orientuojiesi situacijoje, nebijai imtis naujų užduočių nes žinai, kad jos naujos tik pirmas 20 minučių.

Kodėl Mes?
• Esame didžiausi savo produktų krepšeliu, pervežtų turistų skaičiumi bei pardavimais, tačiau tikrasis mūsų didumas
slypi ambicijoje sukurti gyvenimo kelionės patirtį kiekvienam mūsų klientui.
• Per pandemiją išgyvenome vieną didžiausių krizių, tapome dar stipresniais ir išmintingesniais ir norime keistis ir augti
kartu su dinamiška rinka bei besikeičiančiu vartotoju.
• Kelionės yra mūsų aistra ir mūsų duona. Žinome, ką darome. Taip pat žinome, kad mūsų sėkmė slypi stiprioje ir
ambicingoje komandoje. O kokios komandos nariu nori tapti Tu?

Darbo pobūdis
• Key visual ruošimas promo kampanijoms, idėjų vizualui generavimas ir paruošimas.
• Key visual adaptacijų rengimas skirtingais dydžiais (tiražavimas).
• Reikalingos medžiagos pagal Brandbook kūrimas digital kampanijoms.
• Reikalingos medžiagos pagal Brandbook kūrimas spaudai.
• Idėjų generavimas ir nuolatinis bendradarbiavimas su komanda.
• Kolegų freelancerių veiklos koordinavimas.

Reikalavimai
• Aukštasis arba jam prilygstantis išsilavinimas dizaino srityje.
• Ne mažiau dvejų metų darbo patirtis.
• Labai geri darbo su Adobe paketo programomis (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign) įgūdžiai.
• Spaudos ir skaitmeninės graﬁkos techninių parametrų išmanymas.
• Geri laiko planavimo įgūdžiai ir gebėjimas dirbti su keletu projektų vienu metu.
• Kūrybiškumas, atsakingumas.
• Anglų kalbos žinios.

Sąlygos ir privalumai
• Visos dienos darbas marketingo skyriuje Vilniuje.
• Vertikalios ir horizontalios karjeros galimybės.
• Mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1950 € iki 2100 € Eur priedai už tikslų pasiekimą (galutinis atlygis priklauso nuo
patirties ir kompetencijų).
• Sveikatos draudimas.
• Lengvatinės kelionių įsigijimo sąlygos.
• Mokymai ir kvaliﬁkacijos kėlimo kursai bei renginiai.

Tavo gyvenimo aprašymo ir darbų portfolio lauksime el. paštu hr@novaturas.lt su prierašu „Dizainerio (-ės) atrankai".
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

