
 
 

Графичен дизайнер на пълен работен ден 
 

BRITANICA над 18 години вдъхновява деца и възрастни чрез обучението по 

английски език. Вярваме, че качественото образование е правилната стъпка към 

пълноценен и щастлив живот и даваме всичко от себе си, за да имат нашите 

курсисти успешно бъдеще. Мотивираме се от възможността да служим на 

човечеството като помагаме на нашите ученици да растат. 

 

Във връзка с разширяването на нашия  криейтив екип търсим динамична и 

креативна личност за позицията „Графичен дизайнер” 

 

Основните задължения и отговорности на специалиста са да: 
 

- Разработва цялостни графични концепции за дигиталното и офлайн 

пространство; 

- Подготвя графични изображения необходими за поддръжката на визуалната 

част на сайтовете и социалните медии на компанията; 

- Дизайн и предпечат на различни рекламни материали; 

- Комуникира с рекламни агенции и печатници; 

- Отговаря за качеството на готовите материали и тяхното разпределението във 

филиалите на компанията; 

- Участва идейно в разработването на маркетинговите кампании; 

- Подпомага дейността на целия маркетинг екип. 

 

Необходими умения и компетенции: 
 

- Отлично боравене с програмите Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe 

Illustrator, MS Office; 

- Опит на подобна позиция; 

- Отношение към детайлите; 

- Oрганизираност и умение за работа в екип;  

- Умения за приоритизиране и работа с крайни срокове; 

- Креативност и иновативно мислене. 

 

*Допълнителни умения, които биха били предимство: 
 

- Познаване и боравене с програмите Adobe Muse, Adobe Animate, Adobe After 



Effects; 

- Притежаването на художнически умения (рисуване); 

- Опит в областта на уеб-дизайна, изработка на динамични банери, кратки 2D 

анимации. 

 

На бъдещия ни колега BRITANICA предлага: 
 

- Развитие и подкрепа на креативността и професионализма в компания лидер в 

своята сфера;  

- Работа сред млади, динамични, креативни и амбициозни личности;  

- Постоянен дългосрочен ангажимент. 

 

 
Ако смятате, че BRITANICA е вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим 

възможността да станете част от общността ни. Изпратете ни вашата автобиография, 

мотивационно писмо, актуална снимкa - по ваше желание на следния e-mail адрес: 

hr@britanica-edu.org  или на сайта ни www.britanica-edu.org . 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
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