Boneco AG je součástí tradiční švýcarské společnosti PLASTON Group. S centrálou ve Švýcarsku a
výrobními a prodejními místy ve Švýcarsku, USA a v Číně. BONECO AG patří mezi přední
mezinárodní výrobce a dodavatele mobilních zařízení pro zvlhčování, čištění a ventilaci vzduchu s
přibližně 60 zaměstnanci po celém světě. Produkty BONECO jsou známy především pro svou
mimořádnou kvalitu, inovativní řešení a tradici.
Společnost s více než 60 lety zkušeností a tradicí hledá nového kolegu na pozici

Digital Designer
Naše společnost hledá talentovaného digitálního designéra pro vytváření interaktivního online
obsahu a udržování uceleného uživatelského prostředí pro naše webové stránky a sociální sítě.
Uchazeč by měl mít základní znalosti v oblasti web designu a vytváření mediálního obsahu. Osoba na
této pozici bude zodpovědná za vytváření obsahu, který odpovídá značce, její estetice a
marketingové strategii, včetně grafiky na sociálních sítí, bannerů na webových stránkách, tiskových
materiálů a dalších.
Ideální kandidát by měl být schopen efektivně kombinovat kreativitu, funkčnost a design, aby
vytvořil poutavý a informativní obsah. V této roli jsou klíčové organizační a technické dovednosti,
Uchazeč by měl disponovat pokročilými znalostmi v grafických programech Adobe Creative Suite.

Popis pozice:



Navrhování, tvorba a správa online obsahu, včetně e – mailových šablon, webových stránek,
sociálních médií, balení a zajištění tisku.
Příprava uvedení nových projektů, prezentování grafických návrhů a inovací
marketingovému řediteli.



Spolupráce s marketingovým týmem na schvalování grafických návrhů v souladu se značkou
a produktovými standardy.



Zodpovědnost za zajištění konzistence grafického designu napříč všemi komunikačními
platformami.



Revidování umístění produktu v online prostředí a identifikace možností pro zlepšení.



Spolupráce s vedoucím E-commerce, který dohlíží na kompletnost realizace nového obsahu.



Navrhování a tvorba zcela nových grafik, spolupodílení se na designu nových kampaní,
projektů, eventů aj.

Požadavky na uchazeče:


Komunikativní angličtina na dobré úrovni slovem i písmem.



Kreativní a inovativní myšlení.
Týmový hráč s velmi dobrými organizačními a technickými dovednostmi a schopností
multitaskingu při více projektech najednou.
Předchozí zkušenosti na pozici Digital Designer.
Portfolio grafických prací a návrhů k představení zkušeností a kreativity.







Velmi dobrá uživatelská zkušenost v grafických programech Adobe Creative Suite.
Schopnost jasně prezentovat své nápady na nové kampaně a projekty.

Co Vám můžeme nabídnout:


Práci v dynamickém mezinárodním týmu.



Uplatnění svého potenciálu a ambicí.



Moderní a zdravé pracovní prostředí, kancelář v centru města Rumburk.



Kvalitní tým, klidná a příjemná atmosféra.



Flexibilní pracovní doba.

Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu zasílejte k
rukám pana Tomáše Kvapila.
Tomáš Kvapil, e-mail : tomas.kvapil@boneco.com, tel +420 775 760 766
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