
 

 

GRAFIK KREATYWNY, WEBDESIGNER 
  

Miejsce pracy: Skierniewice, woj. łódzkie 

  

 

Główne obowiązki: 
  

◼ tworzenie i opracowywanie materiałów graficznych na potrzeby działań reklamowych i kampanii 

offline i online (bannery, foldery reklamowe, grafiki na Social Media, mailingi, oznakowanie biur  

i budów inwestycji mieszkaniowych), 

◼ projektowanie identyfikacji wizualnych marki i produktów, 

◼ przygotowywanie key visuals dla kampanii marketingowych, 

◼ przygotowywanie plików produkcyjnych do druku, 

◼ obróbka graficzna zdjęć, 

◼ mile widziana umiejętność montażu wideo. 

 

Wymagania: 
  

◼ znajomość oraz swobodne posługiwanie się programami: Pakiet Adobe: Photoshop, 

Illustrator, InDesign oraz Corel Draw, 

◼ minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, 

◼ wiedza z obszaru webdesign, graficznej komunikacji marketingowej w Internecie np. bannery, 

mailingi, 

◼ znajomość zasad w przygotowaniu materiałów do druku (druk cyfrowy i offsetowy), 

◼ doświadczenie w tworzeniu kreacji promocyjnych, grafik wizerunkowych, 

◼ bardzo dobra organizacja czasu pracy, 

◼ terminowość, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu z kilkoma projektami  

jednocześnie, 

◼ mile widziana znajomość podstawowego projektowania przestrzennego 3D, 

◼ doświadczenie udokumentowane w portfolio (aplikacje bez Portfolio nie będą rozpatrywane). 



Oferujemy: 

 

◼ pracę w nowoczesnej i prężnie rozwijającej się firmie z sektora deweloperów mieszkaniowych, 

◼ pracę ukierunkowaną na tryb zadaniowy. 

 

Forma zatrudnienia: 

 

◼ kontrakt B2B/ umowa o pracę 
 

 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?   

Czekamy na Twoją aplikację     
  

  

  

Kontakt: CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać mailem na adres: 

kadry@jhmdevelopment.pl z adnotacją w tytule: Grafik kreatywny, webdesigner 

  

 

 

W przesłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:   

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JHM DEVELOPMENT S.A. moich danych osobowych, zawartych  

w niniejszym dokumencie, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji”.   

 

Jeżeli zechcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych postępowań 

rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie również następującej klauzuli:   

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JHM DEVELOPMENT S.A. moich danych osobowych  

na potrzeby przyszłych rekrutacji.”  

  

JHM DEVELOPMENT S.A. przetwarza Pana(-i) dane osobowe z najwyższą starannością oraz w zgodzie  

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1  

z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”. W związku z tym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:  

1. administratorem Pana(-i) danych osobowych jest JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą  

w Skierniewicach (96-100) przy ul. Unii Europejskiej 18, reprezentowana przez członków zarządu 

wymienionych w KRS;  

2. z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty, telefonicznie pod 

numerem (46) 833 95 89 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl;  

3. dane osobowe Pana(-i) przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

na stanowiska pracy w JHM DEVELOPMENT S.A.. Danymi tymi będą: imię, nazwisko, adres, numer 



telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];  

4. odbiorcą Pana(-i) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

a. Pracodawca i przedstawiciele Pracodawcy;  

b. pracownicy Pracodawcy zajmujący się obsługą kadrowo płacową u Pracodawcy;  

c. kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Pracodawcy;  

5. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego lub jeśli wyrazi 

Pan(-i) zgodę, zostaną zachowane na okres przyszłych rekrutacji;  

6. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo 

wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody;  

7. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), 

że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO;  

8. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne – ich nieprzekazywanie spowoduje 

niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji;  

9. Pana(-i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

  


