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Графичен и web дизайнер 

Копиком България е рекламно, принт и копирно студио, което предоставя висококачествени услуги 

и професионално обслужване – без почивен ден. 

Наши утвърдени клиенти са едни от най-големите строителни компании, архитектурни студиа, 

рекламни агенции и фирми, организиращи международни изложения, конференции и семинари. И 

така повече от 7 г. 

На база качеството, което осигуряваме, се повиши и количеството на клиентите ни. За да отговорим 

на стандартите и очакванията на нашите клиенти, ние търсим нашия креативен колега-

професионалист – графичен и web дизайнер! 

Основни отговорности: 

- Създаване и оформяне на креативни концепции за рекламни кампании, промоции и събития; 

- Обработка на изображения; дизайн и редизайн на рекламни материали, продукти, брандове и др.; 

- Изработка на изображения за социалните медии, рекламни изображения и банери за фирмените 

уебсайтове; 

- Проследяване и контролиране на процесите от идейния проект до финализиране на продукта при 

печатната реклама, в т.ч. комуникация с подизпълнители и следене за качественото на тяхната 

работа; 

- Поддържане на комуникация с клиенти на компанията; 

- Вътрешнофирмени проекти; 

Изисквания: 

- Образование в областта на графичен / web дизайн / предпечатна подготовка; 

- Много добро познаване и опит в работата с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Corel Draw и други програми за обработка на изображения; 

- Опит в сферата на графичния дизайн и богато портфолио; 

- Съвременна визия за дизайн и познаване на последните тенденции в дизайна; 

- Желание за развитие, инициативност и проактивен подход; 

- Умения за "снемане на клиентски профил" при комуникация с клиенти относно техните проекти и 

идеи. 

Нашето предложение: 

- Трудов договор и стандартна работна седмица; 

- Отлично възнаграждение и допълнителни бонуси; 

- Възможност за кариерно развитие и персонална изява; 

- Работа в млад, енергичен и сплотен екип; 

- Обучения и допълнителни квалификации; 

- Фирмени партита и събития; 

 
Ако имате интерес към нашето предложение, моля изпратете ни CV и портфолио на: 

jobs@copycom.bg; 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и подлежат 

на специален режим на защита. 
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