
Agencja zatrudnienia 457 

Spółka Vakomtek S.A. została założona w 2011 roku. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania na rynku, 
posiadamy sporą wiedzę i doświadczenie w branży elektromedia. Jesteśmy firmą dystrybucyjną, która od 
2014 roku jest notowaną na rynku NewConnect. Główna działalność Spółki to promocja i sprzedaż 
akcesoriów komputerowych, urządzeń USB, elektroniki użytkowej, drobnego AGD oraz źródeł światła LED. 
Wśród naszych klientów przeważają znane sieci hipermarketów oraz hurtownie. W chwili obecnej w swojej 
ofercie posiadamy między innymi produkty takich marek jak Verbatim, Logitech, Vakoss, Asus, Msonic, 
Xzero czy Sennheiser. Stale podnosimy nasze standardy i pracujemy nad dalszym rozwojem i 
urozmaiceniem naszego asortymentu. 

GRAFIK KOMPUTEROWY 
Region: wielkopolskie, Poznań 

 
Opis stanowiska 

 Obróbka graficzna prezentacji  

 Przygotowywanie broszur, plakatów, roll-upów, materiałów na stronę internetową 

 Projektowanie i skład graficzny wszelkich materiałów reklamowo-promocyjnych oraz opakowań 

 Projektowanie wzorów opakowań nowych produktów 

 Tworzenie grafik na potrzeby social media i strony firmowej 

 Przygotowanie banerów reklamowych i informacyjnych na stronę internetową 

 Przygotowanie projektów do druku: ulotki, gazetki, plakaty 

 Prace bieżące na rzecz powiązanych działów 
 
Wymagania 

 Wykształcenie minimum średnie 

 Biegła obsługa pakietu MS Office 

 Biegła znajomość programów graficznych 

 Umiejętność efektywnej organizacji pracy oraz ustalania priorytetów, umiejętność pracy pod 
presją czasu 

 Samodzielność w działaniu, skrupulatność i dokładność 

 Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole 

 Kreatywność, poczucie estetyki, znajomość zasad kompozycji graficznych i wyczucie koloru 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku) 

 Mile widziane zainteresowanie branżą RTV/AGD/IT/FOTO/TELE 
 
Oferujemy: 

 Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  

 Zatrudnienie na umowę o pracę  

 Pracę dającą możliwość rozwoju  

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres 
hr@vakomtek.com  

Informujemy iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na umieszczenie podanych 
przeze mnie danych osobowych w bazie danych kandydatów do pracy firmy Vakomtek S.A. z siedzibą ul. 
Chlebowa 22, 61-003 Poznań, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem po informowany o 
prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości poprawiania ich". 

mailto:hr@vakomtek.com

