Poszukujemy do zespołu marketingowego

GRAFIKA Z ZACIĘCIEM ARTYSTYCZNYM
Miejsce pracy: Szczecin (Centrum)

Jeśli:

W naszym zespole będziesz odpowiadać m.in. za:

+ potrafisz i lubisz tworzyć projekty graficzne,
+ sprawnie dokonujesz graficznej obróbki zdjęć,
+ nie obce są Ci zasady przygotowania materiałów do druku,
+ jesteś terminowy i zwracasz uwagę na detale,
+ jesteś studentem min. II roku lub absolwentem studiów
o profilu artystycznym,

+ tworzenie i realizację projektów graficznych do publikacji

on-line (m.in. na www, do social mediów);
+ graficzną obróbkę zdjęć;
+ wizualizowanie i przygotowanie materiałów reklamowych,
w tym tych do druku.

zapraszamy Cię do naszego zespołu!
Oczekujemy od Ciebie:

Z naszej strony oferujemy:

+ statusu studenta min. II roku / absolwenta kierunku studiów

+ odpłatny staż/ praktykę/ umowę zlecenie - w zależności od

o profilu artystycznym,
+ umiejętności obsługi pakietu Adobe Creative (szczególnie
InDesign, Photoshop i Illustrator),
+ kreatywnego podejścia do powierzonych tematów,
+ sokolego oka na detale,
+ samodzielności i komunikatywności,
+ znajomości języka niemieckiego lub / i angielskiego.

Twoich potrzeb,
+ elastyczny grafik, odpowiadający wymiarowi pracy jaki
uzgodnimy,
+ interesujący zakres zadań graficznych,
+ możliwość tworzenia własnych koncepcji artystycznych.
+ Możliwość rozwoju zawodowego są dla nas tak naturalne
jak duch pracy zespołowej.

Na zgłoszenia (CV) czekamy pod adresem: rekrutacja@vortex-energy.pl
Zachęcamy do załączenia portfolio prac, również tych nie związanych z biznesem – chętnie poznamy
Twój warsztat.
W CV należy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez vortex energy Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do vortex energy Polska sp. z o.o. (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV
następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez vortex energy Polska sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów
przyszłych rekrutacji”.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich
podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś
wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@vortex-energy.pl
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: biuro@vortex-energy.pl lub naszym Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem arnold.partner@gmail.com
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych
danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy
wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@vortex-energy.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
arnold.partner@gmail.com

