
 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY 
NaviGate Sp. z o.o. – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany dystrybutor marki Spectra 
Geospatial i DJI Enterprise na rynek Polski oraz dostawca innowacyjnych technologii pomiarowych dla GIS 
i geodezji poszukuje do biura w Krakowie lub w Warszawie osoby na stanowisko:  

Grafik komputerowy – Web designer  
(Miejsce pracy: Kraków lub Warszawa) 

Zakres głównych zadań: 
- bezpośrednia współpraca z Działem marketingu firmy; 
- przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby firmowych stron internetowych; 
- graficzne przygotowywanie materiałów promocyjnych: wizytówek, ulotek, broszur, banerów, 
rollupów, reklam prasowych, katalogów;  
- opracowywanie/retusz zdjęć, filmów z bezzałogowych statków powietrznych (dronów) 
- obróbka, montaż filmów 
- rozbudowa istniejących stron firmowych (sklep internetowy, strona firmowa), modyfikacja 
treści graficznej, funkcjonalności, zmiany re-designerskie; 
- pomoc w uruchomieniu nowych stron m.in. sklepu internetowego; 
- projektowanie i kodowanie stron landing-page, produktowych i informacyjnych;  
- projektowanie graficzne kampanii e-mailingowych oraz ich kodowanie; 
- przygotowywanie projektów do druku; 
 

Wymagania: 
- portfolio wykonanych dotychczas grafik, filmów i/lub stron www; 
- bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (w szczególności: Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Premiere);  
- znajomość HTML5, CSS3, JavaScript;  
- znajomość zasad w projektowaniu Mobile i Responsive Web Design; 
- praktyczna znajomość systemów CMS (Joomla, Wordpress, PrestaShop), umiejętność 
aktualizacji i instalacji dodatków / wtyczek, edycji motywów, uruchamiania formularzy 
kontaktowych;  
- kreatywność; pasja i zaangażowanie; 
- inwencja i terminowość w realizacji projektów; 
- doskonała organizacja pracy własnej;  
- umiejętności komunikacji i współpracy w zespole;  
- dbałość o szczegóły. 
 
Mile widziane: 
- zainteresowanie fotografią, filmem; 
- znajomość PHP, mySQL; 
- znajomość Figma, Sketch; 
- doświadczenie w branży e-commerce. 
 



Oferujemy: 
- pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie; 
- możliwość rozwoju zawodowego i wdrażania własnych pomysłów; 
- zapewnienie profesjonalnych pakietów graficznych; 
- stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę lub elastyczny czas 
zatrudnienia: praca na pół etatu lub 2/5, 3/4 etatu  
 
 
Miejsce pracy: Kraków, główna siedziba NaviGate Sp. z o.o. lub Warszawa 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
CV oraz link do portfolio wraz z podaną nazwą stanowiska, którego dotyczy aplikacja 
prosimy kierować na adres: rekrutacja@navigate.pl  
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NaviGate Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Wadowicka 8a, 30-415 
Kraków, 

2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 
1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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