
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@PAULAingredients.com  
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez  PAULA Ingredients Sp. z o.o. Sp. k. 
Brak klauzuli zgody pozostaje bez wpływu na udział w procesie rekrutacji. 

Administratorem danych osobowych jest PAULA Ingredients Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 145A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji, na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora. Dane 
osobowe na potrzeby dalszych rekrutacji przechowywane będą przez okres 1 roku od daty otrzymania dokumentów aplikacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego przez Administratora. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www: https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/. 

  
 

 
 
 
   

 
 
 

 
 

Szacunek, uczciwość, doskonałość, kreatywność i pasja to wartości, które są Ci bliskie?  
Jeśli tak, to koniecznie dołącz do naszego Zespołu Kreatywnego na stanowisko: 

 

GRAPHIC DESIGNER 
Miejsce pracy: KALISZ  

CO OFERUJEMY: 
 

 

 
Atrakcyjne 
wynagrodzenie  
 
 

 

Dostęp do nowoczesnych, 
zaawansowanych 
narzędzi pracy 

  

Stabilne warunki  
oraz zatrudnienie 
w oparciu o umowę                      
o pracę 
 

 

Inwestujemy w Twój 
rozwój i możliwość 
podnoszenia kwalifikacji 
  

Pracę w młodym, 
ambitnym zespole,                          
z pozytywną energią   

Uczestnictwo                        
w innowacyjnych 
projektach 

 

Ubezpieczenie 
grupowe 

 

Możliwość rozwoju                           
i awansu w strukturach 
firmy 

  

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 Projektowanie, aktualizacja i realizacja materiałów graficznych (katalogi, oferty, prezentacje, reklamy, etc) 
 Projektowanie i aktualizacja opakowań, etykiet, materiałów POS 
 Aktualizacja serwisów www & ecommerce oraz bazy produktów na platformach zewnętrznych 
 Współpraca z agencjami zewnętrznymi, drukarniami, dostawcami materiałów POS 
 Projektowanie i realizacja kampanii mailingowych 
 Kontakt z klientem wewnętrznym, zbieranie ustaleń projektowych (brief), wsparcie graficzne 

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 

 Bardzo dobrej znajomości programów pakietu Adobe (InDesign, Ilustrator, Photoshop) oraz zagadnień związanych z DTP 
 Znajomości zasad związanych z projektowaniem graficznym, kompozycją, typografią 
 Mile widziane doświadczenie w redagowaniu tekstów marketingowych oraz znajomość WordPress’a. 
 Znajomości aktualnych i najnowszych trendów w zakresie projektowania 
 Wykształcenia minimum średniego lub wyższego, mile widziane kierunkowe 
 Znajomości języka angielskiego 
 Prawa jazdy kat. B 
 Dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office 
 Kreatywności, zaangażowania, dobrej organizacji pracy 
 Przedstawienia portfolia prac 

BRZMI CIEKAWIE?  
CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ  

więcej o nas na PAULAingredients.com    

mailto:rekrutacja@PAULAingredients.com
https://paulaingredients.com/pl/dane-osobowe/
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