Utalentowany Grafik
W związku z otwarciem nowej przestrzeni kulturalnej w Opolu – Miejscem X,
Stowarzyszenie

OPAK

kompletuje

zespół

wolontariuszy

do

zadań

specjalnych.

Poszukujemy osoby na stanowisko grafika. Praca ma charakter wolontaryjny w wymiarze
ok. 20 godzin na miesiąc. To ile czasu z nami spędzisz – zależy tylko od Ciebie!
Miejsce X to niezależna przestrzeń stworzona z myślą o artystach i twórcach zależnych i
niezależnych, tradycyjnych i nowatorskich, młodych i tych z doświadczeniem – słowem DLA
KAŻDEGO.
Wspólnymi siłami już od 2009 roku współtworzymy kulturę w Opolu – koncerty, wystawy,
wernisaże oraz performance to nasze drugie imię. Teraz razem z Opolanami chcemy
stworzyć nowe, niezwykłe miejsce gdzie królować będzie kultura.
Jeżeli chcesz stać się członkiem naszego zespołu i pomóc współtworzyć od podstaw
Miejsce X, zdobyć doświadczenie zawodowe i przy okazji świetnie się bawić NAPISZ DO
NAS! Więcej o naszym Stowarzyszeniu znajdziesz na naszej stronie www i FB.
Co będziesz robił/a?
●
●

Przygotowywał/a materiały promocyjne (m.in. plakaty, ulotki);
Tworzył elementy graficzne na stronę internetową oraz do mediów
społecznościowych.

Szukamy osoby:
●

Z praktyczną znajomością programów graficznych (np. CorelDraw,
Adobe

●
●
●
●
●

Photoshop, Illustrator, InDesign);
Umiejętnościami obróbki zdjęć;
Zaangażowanej, sumiennej i uczciwej;
Kreatywnej;
Precyzyjnej, dbającej o szczegóły;
Ze znajomością aktualnych trendów.

Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie przy
projektach graficznych.
Co oferujemy?
●
●
●
●
●
●

Wejściówki na atrakcyjne wydarzenia kulturalne;
Możliwość rozwoju;
Współpracę z doświadczonymi specjalistami i artystami;
Pracę pełną wyzwań w młodym, ambitnym zespole;
Elastyczny grafik;
Po zakończeniu wolontariatu wystawiamy zaświadczenie o odbyciu
wolontariatu wraz z referencjami;
Zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę

●
w
●
●

podobnej branży;
Możliwość uczestnictwa oraz współtworzenia wydarzeń kulturalnych;
Nabycie nowych umiejętności.

Zgłoszenie (portfolio + krótka informacja o tym, dlaczego chcesz z nami współpracować)
prosimy przesłać na adres: opak.wolontariat@gmail.com w temacie podając nazwę
stanowiska wolontaryjnego które Cię interesuje.

Zgłoś się już dzisiaj!

