
Графичен дизайнер /стажант/

Ние сме Смарт Органик. Произвеждаме качествени био продукти за всеки, който иска да 
бъде здрав и да се чувства пълен с енергия.

Това, което ни движи напред, е вярата в това, което правим –достъпна, качествена и чиста 
храна, направена с любов към хората и грижа към природата.

Водещите ни брандове Roobar, Bett'r, Kookie Kat, Dragon Superfoods, Курабийница, Био Класа 
достигат до над повече от 50 страни по света.

Постигаме го благодарение на нашия екип от над 250 служители, които влагат сърце в 
работата си.

Бъди част от развитието на органик бизнеса и се присъедини към нашия екип в ролята на:

Графичен дизайнер – Продуктов дизайн на био продукти

Като част от дизайн екипа на Смарт Органик ще имаш възможност да се включиш в процеса 
по изграждане на цялостни концепции и бранд идентичност и да работиш по:

• Създаване на визуални идеи, послания, печатни и уеб визии;
• Дизайн на опаковки и фолиа;
• Реализиране на различни материали за събития, кампании, изложения;
• Ретуширане и подготовка на снимки за онлайн магазини, сайтовете, социални мрежи 

и принт материали;
• Работа с печатници.

Какво очакваме от теб?

• Да си студент по Графичен дизайн;
• Да познаваш Photoshop и Illustrator;
• Да се справяш добре с крайни срокове;
• Да си креативен и да имаш желание да създаваш иновативни и креативни решения, 

които да достигат до сърцата на нашите потребители.



При нас ще откриеш:

• Възможности да работиш по истински, вълнуващи проекти и да оставиш своята следа 
в най-бързо развиващата се индустрия;

• Динамично, творческо и позитивно работно пространство;
• Гъвкаво работно време;
• Stolova by Roobar в офиса, където можеш да хапваш здравословна и вкусна храна 

всеки ден;
• Нашите био продукт на специални цени;
• Спорт и Анти-стрес практики в офиса.

Защо СМАРТ ОРГАНИК?

Ние развиваме устойчив бизнес и опазването на природата е също толкова важна за нас, 
колкото и качеството на нашите продукти.

Постоянно се усъвършенстваме и създаваме позитивна и мотивираща работна среда за 
всеки в нашия екип.

Отворени сме към нови идеи и подходи.

Ако откриваш себе си в написаното, нека се запознаем... изпрати ни своето CV и портфолио 
на hr@smartorganic.eu.


