
ALTOM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gnieźnie 

Nasza firma to innowacyjne rodzinne przedsiębiorstwo działające w branży AGD nieelektrycznego. Na 

bieżąco badamy wymagania i potrzeby rynku, proponujemy praktyczne i nowatorskie rozwiązania, 

potrafimy być obiektywni i nie boimy się zmian. Inwestujemy przede wszystkim w ludzi – bezustannie 

podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwijamy ich kreatywność i pokazujemy, w jaki sposób 

podejmować odpowiedzialne decyzje i osiągać zamierzone cele. Aktualnie poszukujemy osoby na 

stanowisko: 

GRAFIK KREATYWNY 

Miejsce pracy: Gniezno 

Opis stanowiska pracy: 

 kreowanie i projektowanie opakowań na podstawie dostarczonych wytycznych i Key Visual; 
 projektowanie nowych dekoracji na produkty AGD, zgodnych z aktualnymi trendami;  
 tworzenie spójnych kreacji graficznych opartych o Key Visual na potrzeby działań 

promocyjnych i marketingowych: gazetki, foldery, broszury, ulotki, zaproszenia, materiały do Internetu 
etc., korekta, fotomontaż zdjęć, przygotowanie do druku; 

 kreacja i wykonanie grafik do online'u (social media, bannery, mailingi, strona www, landing 
page); 

 współpraca z innymi działami naszej firmy. 

Wymagania:  

 mile widziane wykształcenie artystyczne (ASP bądź inne pokrewne), 
 bardzo dobra znajomość programów graficznych z rodziny Adobe, 
 min. roczne doświadczenie w visual designie i pracy projektanta, znajomość zasad związanych 

z projektowaniem graficznym, 
 kreatywność w samodzielnym projektowaniu, znajomość najnowszych trendów w zakresie 

tworzenia kreacji projektów graficznych, 
 wysokie umiejętności interpersonalne, 
 Doświadczenie w przygotowaniu projektów graficznych dla branży wyposażenia wnętrz będzie 

dodatkowym atutem, 
 dobra organizacja pracy, zaangażowanie. 

Zapewniamy:  

 wynagrodzenie stałe z dodatkiem premiowym; 
 możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych; 
 reprezentowanie firmy o ugruntowanej pozycji na rynku; 
 samodzielne organizowanie swojego dnia pracy; 
 szansę na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. 
 szereg benefitów tj. karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.  

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 

Poprosimy o dodanie klauzuli: 



„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy 

przez: Altom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gnieźnie, jako ich administratora, w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego.” 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany(a), aby Twoja oferta była brana pod uwagę w innych rekrutacjach przez 

nas prowadzonych, prosimy o złożenie dodatkowego oświadczenia następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy 

na potrzeby innych procesów rekrutacji prowadzonych przez Altom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 

w Gnieźnie” 

 

 


