Určeno ke zveřejnění:
Úřední desku MENDELU, IIS
MENDELU,
Úřad práce Brno-město, Brno-venkov
Uzávěrka přihlášek: 16. 4. 2018
V Brně dne 3.4.2018
Naše č. j.: 90018318-989

Kvestorka Mendelovy univerzity v Brně
vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa na celoškolském pracovišti
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb – pracoviště Vydavatelství MENDELU


Grafik/grafička (úvazek 1,0).

Náplň práce: podílení se na kreativě marketingových kampaní univerzity (graficky a obsahově),
implementace jednotného vizuálního stylu do všech připravovaných tiskovin a materiálů univerzity,
grafické návrhy tiskovin a propagačních materiálů, grafické návrhy knih a časopisů, sazba knih a
elektronických knih a časopisů, předtisková příprava knih, časopisů a propagačních materiálů, tisk na
digitálním produkčním stroji.
Požadavky: VŠ vzdělání příslušného zaměření (např. výtvarné umění – grafický design, ilustrace
a grafický design, vizuální komunikace atd.), velmi dobrá znalost práce s produkty Adobe (zejména
Adobe In Design, Acrobat, Photoshop, Illustrator), dále pak dobrá znalost MS Office, velmi dobrá
znalost českého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka, velmi dobrá znalost typografických zásad,
samostatnost, pečlivost, odpovědnost, flexibilita, otevřený prozákaznický přístup. Praxe na obdobné
pozici je velkou výhodou.
Nástup: květen 2018 nebo dle dohody.
Bližší informace na telefonu 545 132 810, 545 135 041, popř. na e-mailu milan.hosek@mendelu.cz.
Životopis, motivační dopis a ukázky svých prací formou portfolia v elektronické podobě zašlete na
e-mailovou adresu vera.svobodova@mendelu.cz.
Termín uzávěrky pro přijímání přihlášek je 16. 4. 2018 v 17.00 hod.
V případě, že do 14 dnů od uzávěrky pro přijímání přihlášek nebudete osloveni, nebyli jste vybráni do
užšího okruhu uchazečů o pracovní pozici. Dokumenty, které jste doručili pro výběrové řízení, budou
po ukončení výběrového řízení skartovány.
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