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Ваш надежный помощник

Дизайнер обкладинок відео для YouTube, 20000 грн.
Киев,
Компания: Greative Mind
Рубрики: Дизайн, творчество, СМИ, TV,
Радио
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Вітаємо! Ми — Greative Mind — міжнародна компанія, яка об'єднала під своїм ім'ям кращих у своїй справі: режисерів,
акторів, продюсерів, музикантів, дизайнерів та просто талановитих людей з усього світу — Європи, Азії, США, країн
Африки та Південної Америки.
Ми — велика дружна команда, за плечима якої безліч популярних проектів, розважальні канали на ютуб з сумарною
аудиторією 30+ мільйонів підписників й мільярдами переглядів — наші відео подивилися більш ніж 18 мільярдів разів, і ця
цифра з кожним місяцем зростає на 1 мільярд!
Наші офіси працюють в Дубаї, Києві та Мінську.
Ми отримали понад 30 нагород від YouTube, серед яких 2 діамантових і 11 золотих кнопок. Всього за пару років ми
відкрили більш ніж 50 каналів, а наші відео виходять на 18 мовах по всьому світу!
Щорічно наша компанія зростає та розвивається, розширює штат співробітників і дає значне зростання тим, хто з нами
постійно.
Наша мета — це створення незабутнього, яскравого контенту на радість собі і нашим шанувальникам.
А ще, ми дуже любимо працювати: якісно, натхненно й в компанії з творчими та світлими людьми.
Кожен день ми і наша творчість робимо цей світ яскравішим та добрішим.
Якщо Ви відчуваєте, що готові працювати на максимум і постійно рухатися вперед разом з нами, welcome to the team!
Обов`язково завітайте на наш сайт, щоб більше дізнатися про нашу компанію, нашу команду та звісно ж — наші вакансії:
https://greativemind.com

Ми запрошуємо в нашу веселу творчу команду дизайнера обкладинок відео, генератора ідей для ютуб каналу.
Оплата стартує від 20 000 грн в місяць, але це тільки початок! Ви зможете отримувати бонуси від переглядів відео з
Вашими обкладинками.
Увага: ми розглядаємо кандидатів з усієї України! Допомагаємо з житлом. Людина потрібна тільки на постійну роботу, без
сумісництва з навчанням та іншими проектами, в студію, а не віддалено.

Ми прекрасно спрацюємось, якщо Ви:

креативна особистість — можете в одному невеликому зображенні передати цілу історію або ідею;
маєте навички володіння фотошопом на середньому рівні;
з легкістю можете вигадати цікаву і привабливу обкладинку на певну тему, використовуючи різні предмети, акторів і
т.д, і самостійно створити її ескіз в фотошопі;
маєте розуміння того, як красиво і ефектно розмістити і сфотографувати актора або предмет, для створення
обкладинки відео.

Не менш важливі:
вміння працювати в команді;
веселий характер та почуття гумору;
вміння працювати в стислі терміни;
уважність до деталей;
постійна доступність для ділового зв’язку в месенджерах телеграм і вайбер, готовність до виконання термінових
завдань.
В нашій компанії необхідно вільно володіти українською, російською та бажано, англійською мовою, оскільки ми
міжнародна компанія і наші співробітники спілкуються на цих трьох мовах.
А якщо Ви знаєте ще якусь мову — будь ласка, напишіть нам яку саме і на якому рівні.
Не страшно, якщо Ви живете в іншому місті, ми допоможемо з житлом, якщо Ви готові переїхати в Київ і працювати на
повну.
Маленький тест на уважність — у супровідному листі, коли будете залишати відгук на вакансію напишіть кодову фразу —
«Я з Jobs.ua» (або Я з джобс юа).
Якщо ми попросимо Вас написати нам на імейл, або в месенджер — також напишіть кодову фразу в тексті повідомлення.

Що Ви будете робити:
аналізувати поточні тренди, досліджувати, які обкладинки і відео зараз популярні;
знімати для обкладинок акторів і різний реквізит;
створювати обкладинки зразок цих:
https://drive.google.com/drive/folders/1juHt4CbUVM...
а також:
https://drive.google.com/drive/folders/1YxGKOUCnIm...
для подібних відео:
https://drive.google.com/drive/folders/1GkXJgl9UQy...
або:
https://drive.google.com/drive/folders/1tYVUUr1Dwe...

Від себе гарантуємо:
дуже цікаву і різноманітну роботу;
доброзичливе ставлення і підтримку від усієї команди;
можливість зростати професійно й фінансово разом з компанією.
Графік роботи: 5/2 з вівторка по суботу, неділя і понеділок — вихідні.
Локація: Софіївська / Петропавлівська Борщагівка.
ЗП: від 20000 грн в місяць + бонуси за прегляди — оплата зростатиме разом із популярністю відео з Вашими обкладинками.
Мешканцям інших міст допомагаємо при переїзді та з пошуком житла на перший час.
Талановиті, ініціативні і найбільш ефективні співробітники нашої компанії завжди отримують зростання. Оплата праці буде
збільшуватися разом зі зростанням нашої компанії, якщо Ви викладаєтесь на повну і це приносить чудові результати.

Будь ласка, будьте готові виконати тестове завдання. Якщо Ви згодні, просимо Вас залишити відгук на сайті.
Ми будемо Вам дуже вдячні, якщо порекомендуєте нас своїм друзям, в нас багато цікавих пропозицій!

Пропонуємо спілкування у форматі листування для того, щоб всі наші бесіди і надана інформація залишалася у Вас під
рукою!
Пишіть, вказавши назву вакансії, що Вас зацікавила, з кодовою фразою «Я з Jobs.ua» (або Я з Джобс юа) в Telegram
@CreativeMindHr

Контактная информация
Контактное лицо: Ксенія
Сайт:

https://greativemind.com

Адрес:

Київ, Софіївська
Борщагівка

