
 
 

Grafik komputerowy 

Miejsce pracy: Białystok 
Nr ref. GRK-B 0418 

Dołącz do NASK – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego specjalizującego się 
w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Instytut realizuje zadania w obszarach: naukowym, doradczym, edukacyjnym oraz gospodarczym. NASK to atrakcyjne  
i przyjazne miejsce pracy, w którym wiele się nauczysz i rozwiniesz skrzydła. 

Od Kandydatów oczekujemy: 

 praktycznej znajomości programów graficznych (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel); 

 doświadczenia w zakresie projektowania graficznych interfejsów użytkownika; 

 znajomości zagadnień związanych z projektowaniem UX aplikacji i stron internetowych; 

 portfolio prezentującego dotychczasowe doświadczenie zawodowe; 

 znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

 kreatywnego podejścia do realizowanych zadań; 

 chęci doskonalenia swoich umiejętności; 

 sumienności, dokładności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań; 

 zaangażowania, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole; 

 gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu. 

Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie w projektowaniu webowym oraz materiałów offline; 

 wiedza z zakresu UI/UX; 

 doświadczenie w projektowaniu pod media responsywne;  

 znajomość flat design / material design; 

 znajomość zagadnień DTP, przygotowywania materiałów do druku; 

 znajomość zasad związanych z projektowaniem graficznym: kompozycji, typografii; 

 znajomość HTML oraz CSS; 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

 projektowanie interfejsów graficznych; 

 opracowywanie scenariuszy i makiet aplikacji webowych oraz mobilnych; 

 projektowanie materiałów graficznych; 

 współpraca z zespołem deweloperskim. 
 
Oferujemy: 

 udział w dużych, unikalnych w skali Polski projektach z obszaru administracji publicznej; 

 przyjazną atmosferę pracy i elastyczne godziny pracy; 

 intensywny rozwój zawodowy – szkolenia, certyfikacje; 

 atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności; 

 pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta MultiSport). 

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie CV opatrzonego klauzulą: "Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)” na adres email: 
rekrutacja@nask.pl. 

W zgłoszeniach prosimy powoływać się na numer ref.: GRK-B 0418, umieszczając go w temacie e-mail.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami. 
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