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Junior UI Designer/ projektant aplikacji mobilnych i internetowych  

 
Warszawa, dn. 14.08.2014 r. 

 

Wakacje, a Ty chcesz zrobić coś rozwojowego, postawić pierwsze kroki na ścieżce kariery? 

Studiujesz i chcesz skonfrontować zdobytą wiedzę z prawdziwą pracą?  

Zapraszamy na płatny staż! 

Firma one99 realizuje projekty wykorzystując Internet oraz urządzenia mobilne od realizacji po 

promocję i sprzedaż. 

Do współpracy na stanowisku grafika/projektanta poszukujemy otwartych na nowe pomysły, 

szybko uczących się, plastycznie uzdolnionych osób. 

Do zadań takiej osoby m.in. będzie należało: 

 projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych i webowych; 
 projektowanie i realizacja różnorodnych form komunikacji wizualnej w internecie; 
 analiza realizowanych form pod kątem logiki, spójności przekazu, dopracowania graficznego 

i optymalizacji. 
 

Oczekujemy: 

 dobrej znajomości programów pakietu Adobe, a w szczególności Photoshop'a, Illustrator'a, 
Flash'a, Premier'a, After Effects'a (albo zdolności bardzo szybkiego i samodzielnego uczenia 
się ich);  

 wyczucia graficznego i dbałości o detale; 
 dobrej intuicji i wyczucia współczesnego graficznego języka komunikacji; 
 przynajmniej podstawowej znajomości zagadnień UX/IA; 
 szybkiego działania. 

 
Mile widziane: 

 wykształcenie plastyczne (również w trakcie nauki); 
 doświadczenie w projektowaniu interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych lub 

webowych; 
 chęć i zdolności do kreacji i realizacji niestandardowych metod promocji; 
 biegłość w poruszaniu się w internecie (szczególnie serwisy społecznościowe). 
  
Oferujemy: 

 płatny staż w którym poznasz pracę UI Designer'a oraz możliwość dołączenia do naszego 
zespołu; 

 uczestnictwo w realizacji nowatorskich i ambitnych projektów; 

  indywidualne lekcje języka angielskiego z native speakerem oraz możliwość trenowania 
piłki nożnej;); 

 możliwość rozwoju w wybranym przez siebie kierunku; 
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 fajny zespół – poznasz nas!:) 
 

Prześlij swoje CV wraz z porfolio na adres hr@one99.pl 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)". 
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