
                             

Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o. o. to sieć hurtowni elektrycznych. Zajmujemy się sprzedażą artykułów 

elektrotechnicznych, energetycznych, automatyki przemysłowej oraz mieszkaniowej. Obecnie zatrudniamy blisko 

170 osób. Oddziały naszej firmy znajdują się w: Opolu, Gliwicach, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Dąbrowie 

Górniczej, Krakowie, Łodzi, Gdyni oraz Bydgoszczy. 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

GRAFIK KOMPUTEROWY / WEBDEVELOPER 

Miejsce pracy: Opole 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało tworzenie projektów graficznych 

na potrzeby kampanii marketingowych. Oprócz tego, w zależności od posiadanych umiejętności oraz 

zainteresowania, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie angażowana w projekty informatyczne 

związane z rozwojem autorskich aplikacji od strony interfejsu użytkownika (front-end). W skład aplikacji 

o których mowa powyżej, wchodzą m.in.: sklep internetowy, platforma B2B, system ERP. 

Opis stanowiska: 

• Projektowanie w programach Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

• Skład i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych i wizerunkowych 

• Przygotowanie materiałów graficznych do druku 

• Obróbka zdjęć 

• Przygotowywanie prezentacji 

• Praca stacjonarna w siedzibie firmy w Opolu 

Wymagania: 

• Znajomość programów graficznych pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

• Umiejętność projektowania opakowań, materiałów poligraficznych, składania tekstów, itp. 

• Umiejętność pracy w zespole 

 

Mile widziane: 

• Znajomość technologii informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych takich 

jak: CSS, JavaScript, HTML 

• Umiejętność pracy w środowisku programistycznym Visual Studio 

• Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej 

 

 



Dodatkowy atut: 

 

• Podstawowa znajomość technologii ASP.NET, C#, SQL, system kontroli wersji GIT 

• Doświadczenie w projektach w szeroko rozumianej branży IT lub e-commerce  

• Znajomość podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne 

Oferujemy:  

 wsparcie rozwoju zawodowego – m.in. przez dofinansowanie studiów związanych 

z wykonywaną pracą  

 profesjonalne szkolenia  

 ambitne wyzwania zawodowe 

 dofinansowanie do letniego wypoczynku 

 grudniową premię mikołajkową 

 kawę i herbatę – bez ograniczeń : ) 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z dopiskiem GRAFIK oraz 

klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami)". 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Św. Anny 5. Dane zbierane 

są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 

obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


