
 
 

Графичен дизайнер 

Ние сме Роо Брандс - български производител на курабийки и сурови био десерти Рообар. 
Нашите продукти се предлагат в 48 страни на 4 континента, като Рообар е лидер на пазара в 
категорията сурови био десерти в Европа. Имаме собствена фабрика, в която поддържаме 
последни технологии в производството и най-високо качество спрямо международните 
стандарти. Нашият екип с близо 100 човека влага сърцето си в продуктите всеки ден, защото 
е толкова лесно да отключиш супер героя в себе си, когато знаеш, че мисията ти е добра. 

Основни предизвикателства: 

 Създаване на дизайн, свързан с опаковки, фолиа и други, касаещи нови продукти или 

тяхната нова форма на представяне; 

 Подготвяне и реализиране на различни материали, свързани с брандовете на 

компанията за събития и изложения в България и чужбина; 

 Ретуширане и подготовка на снимки за онлайн магазините, сайтовете, социалните 

мрежи на компанията, както и за различни рекламни и принт материали; 

 Създаване и разработване на визуални идеи, послания, печатни и уеб визии; 

 Поддържане на контакти и взаимодействие с печатници във връзка с изпълнение на 

служебните задължения. 

Какво очакваме от теб?: 

 Да имаш минимум 3 години професионален опит като графичен дизайнер; 
 Да си Photoshop и Illustrator експерт; 

 Да владееш отлично английски език; 

 Да се справяш добре с крайните срокове; 
 Да си позитивна и открита личност, която цени добрите идеи и се вслушва в екипа; 
 Да си завършил специалност Графичен дизайн, Визуални комуникации или друга 

релевантна (Предимство). 

При нас ще откриеш: 

 Възможности да реализираш идеите и потенциала си в практическа среда; 
 Динамично, творческо и позитивно работно пространство; 
 Работа по нови и предизвикателни проекти и продукти; 
 Възможности за професионално развитие; 
 Конкурентно възнаграждение и социален пакет. 

Готов ли си да отключиш супер героя в себе си? Изпрати ни CV и актуално 

портфолио на hr@roobar.com! 


