
XYZ, s.r.o. – rychle se rozvíjející obchodní společnost zaměřená na výrobu a distribuci 
prezentačních a reklamních mobilních nosičů. Za 4 roky existence jsme se v tomto oboru 
zařadili na špičku českého trhu a zároveň se stali nepřehlédnutelnými v sousedních zemích.  
 
Našim dlouhodobým cílem je být lídrem středoevropského trhu. Směřujeme k tomu, abychom 
se stali Top firmou nejen v našem oboru, ale i uznávanou obchodní značkou, o kterou se může 
klient opřít. K tomu potřebujeme vytvořit tým lidí s potenciálem, chutí jít kupředu, touhou po 
úspěchu, energií a vůlí vítězit. 

Název pozice:  

Grafik  

Popis: 

Požadujeme 

• min. SŠ vzdělání  
• 2 roky praxe na pozici grafik 
• zkušenosti s navrhováním tiskových reklamních materiálů 
• přehled v problematice tiskové grafiky a přípravy pro tisk (CMYK-RGB, DPI, PDF, výseky, 
materiály)  
• znalost práce s programy: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Professional 
• vítaná je znalost 3D programu  
• portfolio vlastní kreativní tvorby k předložení (max. 5 stran ve formátu PDF) 
• dobré komunikační dovednosti, schopnost naslouchat 
• cit pro barvy a detail, kreativita, přesnost  
• koncepční chápání, odpovědnost, samostatnost 

Nabízíme 

• zázemí velmi rychle se rozvíjející značky s vizí do budoucna  
• práce v mladém a přátelském kolektivu  
• samostatnou a kreativní práci na zakázkách pro významné zákazníky (AVON, GE, 
NESTLE, a tomu podobné) 
• práci, jejíž výsledky jsou vidět 
• zajímavé finanční ohodnocení  
• zaměstnanecké benefity (notebook a služební mobil i pro soukromé účely) 
• nástup možný ihned 

Náplň práce 

• tvorba kreativních návrhů tiskovin a designů pro reklamní výrobky 
• vytváření a grafická úprava reklamních materiálů (letáky, katalogy, aj.) 
• 3D modelování, zástup za fotografa a tvorba produktových nebo image fotografií  
• příprava a úprava tiskových dat pro různé technologie 
• komunikace s managery nad zadáním od zákazníka 
• být schopen vymyslet kreativní koncept (promoakce, soutěže, POSM) 
• tato práce vyžaduje samostatný a aktivní přístup k práci a zodpovědnost 



Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Brno  

Typ pracovního 
poměru: Práce na plný úvazek 

Typ smluvního 
vztahu:  Pracovní smlouva 

Benefity: Bonusy/prémie/13. plat, Firemní akce, Mobilní telefon, Sleva na 
firemní výrobky/služby, Vzdělávací kurzy, školení 

Požadované 
vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou 

Požadované 
jazyky: Angličtina (Základní/Pasivní)  

Zadavatel: Zaměstnavatel 
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