
 
 

Oferta pracy - Grafik / Animator 
 
 
GLK Multimedia Sp. z o. o – właściciel marki WeLearning i portalu welearning.pl –Tworzymy wyjątkowe 
rozwiązania e-learningowe, portale, systemy, aplikacje i wideo dla największych firm w Polsce. Lubimy być 
kreatywni, rozwijać się i tworzyć, więc jeśli chcesz być częścią naszego zespołu to zapraszamy. Zajmujemy czołowe 
miejsce na rynku dlatego możemy realizować projekty stanowiące realne wyzwania, ciekawe jak i zapewniające 
rozwój. Nasz zespół to ponad 30 osób, który na co dzień stanowi zgraną drużynę i chętnie pomaga każdej nowej 
osobie.  
 
Wiesz, że e-learning to jedna z bardziej dynamicznie rozwijających się branż? A my właśnie w tym się 
specjalizujemy. Na co dzień realizujemy wyjątkowe rozwiązania portalowe, systemy zdalnego nauczania, sklepy 
internetowe, szkolenia, animacje oraz wideo. 
 
Jeśli wiesz czym jest kompozycja, przestrzeń barwna lub gradient to być może szukamy właśnie Ciebie!  A jak 
odróżniasz font od czcionki to na pewno szukamy Ciebie! Powiedz jeszcze, że znasz After Effects, potrafisz 
animować i edytować filmy to spełnisz nasze główne oczekiwania. 
Dodatkowym atutem będzie znajomość projektowania stron internetowych oraz umiejętność składania 
projektów w InDesign. 
  
Dołącz do naszego zespołu i zostań magikiem-grafikiem.  Nie jesteś pewna/y czy dasz radę? Odezwij się, 
porozmawiamy – jeśli masz obszary w których słabiej się czujesz, popracujemy nad nimi razem dzięki czemu 
rozwiniesz swoje umiejętności.  
 
Masz dość korporacyjnych reguł, chcesz coś zmienić, a nie możesz? U nas będzie na to przestrzeń. A może nie 
masz jeszcze doświadczenia w pracy zawodowej w innych firmach? Nie przejmuj się. Część naszej załogi zaczynała 
jeszcze w trakcie studiów. 
 

Zobacz kim jesteśmy? 
 https://www.youtube.com/watch?v=XqHqkyvlyDg 
 
Zobacz co robimy. 
https://www.youtube.com/watch?v=7WyaAIZppoQ 
 
U nas będziesz mógł się wyrysować do woli, a my Ci jeszcze za to zapłacimy. 
Aha, no i to chyba ważne… nie jesteśmy korporacją! 

 
Jaki będzie zakres Twoich obowiązków? 
 

● Przygotowywanie grafik, animacji i filmów do szkoleń e-learningowych oraz na potrzeby działań 
marketingowych. 

● Projektowanie wyglądu stron internetowych. 
● Projektowanie linii i kompozycji graficznych. 
● Przygotowywanie kreatywnych rozwiązań graficznych (np. komiks, doodle, itp.). 
● Przygotowywanie układu materiałów cyfrowych oraz do druku. 
● Ścisła współpraca z zespołem projektowym oraz biznesem. 
● Udział w spotkaniach z klientami w roli doradcy w dziedzinie grafiki/animacji. 

 

Nasze wymagania 
 

● Zmysł graficzny i poczucie estetyki. 
● Śledzenie najnowszych trendów graficznych. 
● Znajomość Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere z pakietu Adobe. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqHqkyvlyDg
https://www.youtube.com/watch?v=XqHqkyvlyDg
https://www.youtube.com/watch?v=7WyaAIZppoQ


 
 

● Czujność w zakresie poprawności graficznej tworzonych materiałów. 
● Umiejętność pracy w zespole rozproszonym w trybie zdalnym. 

 
 

Dodatkowym atutem będzie: 

● Znajomość UX/UI.  
● Znajomość Adobe XD. 
● Umiejętność rysowania „z ręki”. 
● Umiejętność posługiwania się tabletem graficznym. 
● Samodzielność i proaktywne podejście do rozwiązywania złożonych problemów. 
● Komunikatywność i wysoki poziom kultury osobistej. 
● Poczucie humoru ☺. 

 

Zapewniamy:  

● Stabilną, ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole. 
● Liczne premie, bonusy, benefity, adekwatne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe 

ubezpieczenia oraz możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej. 
● Elastyczna forma współpracy: Umowa o pracę, kontrakt B2B, Zlecenie.  
● Stabilną i satysfakcjonującą pracę. 
● Realizacja ciekawych projektach dostępnych dla ludzi w całej Polsce i za granicą. 
● Możliwość rozwoju zawodowego. 
● Ciekawe i wszechstronne wyzwania.  
● W gratisie świetna atmosfera w firmie. 
● Pracę dla największych firm w Polsce i na świecie. 
 

Kontakt:  

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu i przesłania CV oraz portfolio na adres: praca@welearning.pl (w 
tytule: Grafik/ Animator). Poszukujemy kandydatów z Łodzi lub okolic. 

 
Termin zakończenia rekrutacji: 20.02.2022r.  
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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