Grafik / Grafička
se zaměřením na webdesign

IRIMON, obchodní zastoupení Hunter Industries Inc.
pro ČR, přijme do svého týmu posilu. Pojďte s námi růst
a staňte se součástí moderní společnosti, přední firmy
v oboru, s pevnou pozicí lídra na trhu.
Jsme českou velkoobchodní společností s 33 zaměstnanci, která se již 25 let zabývá poskytováním
komplexních služeb v oblasti profesionálních automatických závlahových systému (AZS), osvětlení,
nářadí, vybavení dílen a moderních technologií pro zahrady, parky, fotbalová a golfová hřiště. Na našem
trhu zastupujeme řadu zvučných výrobců z USA, Evropy i Asie, jejichž řešení, produkty a servis nabízíme
v pozici dovozce a importéra především profesionálním instalačním firmám, distributorům, pěstitelům a
velkoodběratelům. Zaměstnáváme experty, techniky, obchodníky, vývojáře, marketéry a spolupracujeme
s předními odborníky v oboru architektury, zahradní a krajinné tvorby, a vodního hospodářství.

Baví Tě design, svět internetu a chceš mít možnost realizovat své nápady a podílet se na jejich úspěchu?
Chceš, aby Tvoje práce byla vidět? Staň se součástí našeho týmu a přidej se k nám.
Pokud nehledáš anonymní korporát, ale preferuješ partu fajn lidí, kteří spolu umí nejen tvořit, ale jezdí
spolu v létě i na vodu, běhají SPARTAN RACE nebo se potkávají na grilovačkách, pak jsi u nás správně!
Stal/a by ses součástí oddělení marketingu a spolupracoval/a bys s marketingovým specialistou a s našimi
vývojáři vlastních webových aplikací. A také i s našimi obchodníky a techniky, co plní weby daty.

Společnými silami budujeme úspěšnou firmu,
ve které nás týmová práce nejen naplňuje a baví,
ale hlavně dává příležitost utvářet trvalé hodnoty.
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se zaměřením na webdesign
Co bude Tvoje práce?
 grafická podoba a design firemních webů a
firemních aplikací pro klienty (vlastní platforma)
 webové newslettery pro rozesílky obchodním
oddělení ve vlastní webové aplikaci, webové
formuláře, bannery na web, webová reklama
 grafické návrhy v Adobe INDESIGNU a Adobe
ILLUSTRATORU
 focení 2D/3D fotek ve vlastním 3D studiu
 zpracování obrazových podkladů, fotek a videí,
jejich úprava v Adobe PHOTOSHOPU
 marketingové a grafické materiály společnosti
(letáčky, prospekty, tiskoviny a promo)
 spoluvytváření jednotné ucelené firemní image a
identity, s akcentem na digitální marketing

Tvou výhodou bude
 znalost práci v grafických programech
Adobe, případně vektorové grafiky
 zkušenost s web-designem a tvorbou
webových aplikací a on-line marketingem
 zkušenost s responsivními aplikacemi vítána
 praxe v reklamním nebo grafickém studiu či
práce pro e-shop nebo velkoobchod
 smysl pro detail a schopnost dotahovat věci
do konce, tvůrčí a kreativní přístup
 pozitivní a optimistický postoj k práci i životu
 bydliště v Praze 9 či blízkém okolí, ať
netrávíš půl dne v MHD či autě
 jsi-li nekuřák, máš plus, trávu jako závlaháři
raději jen zaléváme
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Co za to nabízíme?
 zázemí stabilní a prosperující společnosti, která je
ve svém oboru lídrem na trhu
 přátelské prostředí, fajn kolegy a vše co potřebuješ
k práci, včetně velkorysého CEO
 moderní pracoviště s klimatizovanou kanceláří a
dobrým spojením MHD (bus 2 stanice od metra
Rajská zahrada, 5 min od nás je vlaková zastávka)
 motivující finanční ohodnocení, měsíční, kvartální a
roční odměny, a oblíbený „příplatek za přítomnost“
 pracovní dobu po/pá 8:00-16:30
 možnost náhradního volna – flexi time
 notebook a mobil pro případnou práci i mimo firmu
(home office apod.)
 firemní výrobky/služby za režijní ceny
 příspěvek na PP/ŽP nebo finanční alternativu
 5 dní free days, sick days a různé jiné „days“
 stravenkový paušál, (i pípu a stan k zapůjčení)
 ovoce a nápoje na pracovišti, firemní „Závlahárnu“
 firemní akce, vodácké akce, grilování, atd.

Co ještě nezaznělo?
 budeme rádi, když budeme spolupracovat
dlouhodobě tak, jako ti, co u nás pracují už
třeba 15 let, proto upřednostníme raději
spolupráci na HPP
 zaškolení: ANO
 disponujeme i vlastním školícím sálem pro
až 32 osob s PC technickou pro všechny
účastníky školení, zákazníky i zaměstnance
 milujeme přírodu a umíme zalévat úplně
všechno, tak jsme si ve firmě postavili
interiérovou vertikální celoročně zelenou
stěnu o ploše 14 m2 – fakt živou!
 za firmou máme i velkou zelenou
zavlažovanou zahradu, kde si můžeš
v poledne dát oběd na slunci, pokud si
nosíš krém s faktorem 50
 baví Tě nosit firemní trika? máš je mít!
… jo a co nástup?

Klidně IHNED

Vítej v IRIMONU!

