
 
 

Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty  

ds. infografik w Zespole Komunikacji  

 

Data przyjmowania zgłoszeń: 5 sierpnia 2021 r. 

Data rozstrzygnięcia: 6 sierpnia 2021 r. 

Wymiar etatu: 1/2 

Rodzaj umowy: umowa o pracę, zadaniowy czas pracy  

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz  

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za:  

• przygotowywanie infografik ilustrujących artykuły w portalu PPP i magazynie Przemysł 

Przyszłości  

• projektowanie materiałów marketingowych, 

• konsultacje graficzne, 

• opracowywanie banerów promocyjnych i reklamowych na użytek kanałów 

internetowych oraz drukowanych, 

• wsparcie w przygotowywaniu prezentacji konferencyjnych. 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, 

• minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu infografik udokumentowane 

dorobkiem, 

• dobrze rozwinięte umiejętności graficzne m.in. znajomość kompozycji i typografii w 

druku i internecie, 

• bardzo dobra znajomość programów graficznych pakietu Adobe CS6 (Photoshop, 

Illustrator, InDesign), 

• dobra znajomość pakietu MS Office (w tym zaawansowanych możliwości programów 

PowerPoint i Word) oraz programu CorelDRAW, 

• znajomość DTP (w tym doświadczenie w przygotowaniu plików do druku), 

• wysokie poczucie estetyki, kreatywność i samodzielność działania, 

• znajomość trendów w projektowaniu graficznym, 

• wysoki poziom kreatywności i umiejętność pracy pod presją czasu. 

 
Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• wynagrodzenie adekwatne do wymaganych umiejętności i stawianych celów,  



 
 

• dużą samodzielność w realizacji zadań, 

• możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

• prywatną opiekę medyczną i kartę sportową.  

 

 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie  

do dnia 5 sierpnia 2021 roku, z podaniem nazwy stanowiska w tytule,  

pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl. 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą przy ul. Tarnobrzeskiej 9, 26-613 Radom, 

wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469 w celu prowadzenia rekrutacji”. 
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