
vabi k prijavi na razpis za delovno mesto

GRAFIČNI OBLIKOVALEC (m / ž) 

Opis nalog za katere bo odgovoren/-na:
- priprava in izdelava grafičnih sporočil v različnih tehnikah,
- samostojno oblikovanje grafičnih rešitev za klasične in digitalne komunikacijske kanale,
- grafično oblikovanje marketinških materialov, embalaž in deklaracij,  

- skrb za učinkovit in pravočasen pretok podatkov,

- obdelava fotografij in montaža video vsebin, 
- prenos informacij preko grafičnih sporočil z ustrezno uporabo podob in besed,
- grafična postavitev novičnikov in internih komunikacijskih orodij,

- vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah, 

- sodelovanje pri kreiranju in aplikaciji celostne grafične podobe,
- potrjevanje ustreznosti tiska,

- skrb nad optimizacijo delovnih procesov (za katere je odgovoren delavec),
- soustvarjanje in uresničevanje dogovorjene vizije, strategije in ciljev podjetja.

Pogoji za zaposlitev:
- najmanj visokošolska ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (grafika, likovna umetnost ali

vizualna komunikacija), lahko tudi druga družboslovna smer, kot je trženjsko komuniciranje,
marketing ipd.,

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja grafičnega oblikovanja, 
- poznavanje temeljnih pravil oblikovanja glede na komunikacijski kanal,
- odlično poznavanje in delo z Adobe Creative Cloud programi,

predvsem InDesign, Photoshop in Illustrator,
- dobro znanje video montaže in animacije s programi Adobe Premiere,
- zelo dobro znanje uporabe programa PowerPoint in drugih orodij MS Office in Windows okolja,
- poznavanje tehnologij tiska,

Nudimo:
- zaposlitev za 12 mesecev s poskusno dobo 4-ih mesecev,

Pričakujemo:
- motivacijsko pismo,
- življenjepis kandidata z dokazili,
- portfolio dosedanjih del, katerega nam, v primeru datoteke večje od 5 MB,

pošljite v obliki zunanje povezave (npr. Wetransfer),

Imaš občutek za estetiko?
Ti leži večopravilnost in si želiš pridobiti raznolike izkušnje? 

V Sanofarmu boš imel(-a) veliko priložnosti za kreativno izražanje. Smo ambiciozno, dinamično in
hitro rastoče podjetje na področju fitoterapije in medicinskih pripomočkov, ki si želi nadgradnje

svoje vizualne identitete. Zato vabimo kandidate s področja grafičnega oblikovanja, da se nam
pridružite in pustite svoj pečat! Zaradi novih poslovnih izzivov in potrebe po širitvi ekipe v oddelku

marketinga iščemo vsestransko osebo, ki bo samostojno oblikovala materiale s področja
vizualne komunikacije. 

- odlično znanje slovenskega jezika (govor, razumevanje, pisanje),
- aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno znanje italijanskega jezika,
- spremljanje in poznavanje področja grafičnega oblikovanja in njegovih razvojnih trendov,
- odlične komunikacijske sposobnosti,
- sposobnosti prenosa znanj na sodelavce, spoštovanje, nekonfliktnost, sposobnost timskega dela,
- odgovornost do področja dela, učinkovitost, zanesljivost, natančnost, točnost, urejenost,

učljivost in nadgrajevanje znanja, kreiranje in uresničevanje izboljšav in poslovnih idej,
- proaktivnost, kreativnost, sposobnost reševanja problemov,
- pozitivnost, profesionalen odnos do dela, sodelavcev in poslovnih partnerjev.

- možnost dolgoročne zaposlitve,
- vlaganje v vaše izobraževanje in osebnostni razvoj,
- stimulativno plačilo,
- raznoliko in večopravilno delo, ki dopušča svobodo pri oblikovanju ter možnost

izražanja lastne kreativnosti,
- priložnost sodelovanja pri snovanju prenovljene vizualne identitete podjetja,
- delo v kreativnem, zagnanem in mladem kolektivu,
- delo v dinamičnem okolju, kjer so spremembe stalnica,
- delo v sodobnih poslovnih prostorih, ki spodbujajo sodelovanje,
- možna je tudi druga oblika sodelovanja namesto zaposlitve, kot je avtorska pogodba

ali preko pogodbe o sodelovanju (s.p.) z manjšim obsegom dela.

- seznam referenc in priporočil.

Kraj opravljanja dela:
- Industrijska cesta 6r, 6310 Izola
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz obalno-kraške in notranjske regije. 

Podjetje Sanofarm d.o.o. uspešno deluje že 19 let na slovenskem trgu fitoterapevtskih izdelkov.
Svojim strankam ponujamo izključno naravne, visokokakovostne, varne in učinkovite fitoterapevtske

izdelke (npr. NoDol, Liverin, Fitobimbi idr.). Proizvodi temeljijo na dolgoletni tradiciji, izdelki pa so
izdelani s pomočjo najmodernejše tehnologije in sodobnih spoznanj s področja fitoterapije. 

Ponosni smo, da vam lahko ponudimo priložnost sodelovanja v našem podjetju, ki bo skupaj
z vami še naprej pisalo uspešno zgodbo. Svojim sodelavkam in sodelavcem dajemo možnost,

da v okviru ekipe rastejo z izzivi podjetja, so odgovorni za svoje delo in naloge
ter si na ta način bogatijo svoj karierni portfolio. 

Če si proaktivna in ambiciozna oseba, predvsem pa, če želiš rasti v krogu strastnih in zagnanih
sodelavcev, se nam čimprej javi (najkasneje do 18. 07. 2022) na naslov

Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r, 6310 Izola ali na elektronski naslov: razpis@sanofarm.si.
Vabljenje na razgovor bo potekalo sproti, še pred zaključkom razpisa, zato ne odlašaj.

Izkoristi priložnost in se prijavi.


