
Webdesigner - CSS / Art 
Foliovision s.r.o. 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce 

Staré Mesto, Bratislava 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Hľadáme Designerov v rýchlo rastúcej mladej spoločnosti so sídlom v Bratislave. Naša spoločnosť sa zaoberá e-marketingom, 

SE optimalizáciou a správou WEB stránok našich klientov.  

 

* Si CSS positive alebo máš skvelé grafické nápady? 

* Máš skúsenosti s W3 Web štandardami? 

* Preferuješ jednoduchý čistý dizajn? 

* Chceš tvoriť elegantné web stránky? 

* Súhlasíš, že dobrý dizajn je málokedy komplikovaný? 

 

Ak áno, máme pre teba prácu! 

 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

 

Hľadáme osobnosť s energiou a kreativitou.  

 

Ak máš talent, radi si pozrieme Tvoje portfólio a stretneme sa s Tebou. Nemal by Ti chýbať záujem o kultúru (múzeá, 

výstavy). 

 

Ak nemáš ukážky svojej práce, nemôžeme ťa bohužiaľ ohodnotiť. Táto pozícia nie je vhodná pre začínajúcich designerov, 

ktorí hľadajú skúsenosti a tréning. Taktiež pre veľký záujem nebudeme odpovedať na žiadosti, ktoré neobsahujú portfólio. 

 

Ponúkaný plat (brutto) 

dohodou 

Termín nástupu 

dohodou 

Iné výhody 

Táto pozícia je skvelou príležitosťou pre odborný rast a napredovanie v kariére. 

 

NIE JE VHODNÁ pre úplného začiatočníka! 

 

Druh pracovného pomeru 

skrátený úväzok, na dohodu, živnosť 

Informácie o výberovom konaní 

Tvoje CV, motivačný list, referencie a tvoje portfólio nám zašli na peter.horvath@foliovision.com. Na žiadosti BEZ 

PORTFÓLIA neodpovedáme! 

 

Požadované vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 

študent vysokej školy 

vysokoškolské I. stupňa 

 

Zameranie, odbor: 

technické, IT 



Znalosti 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk - aktívne alebo Nemecký jazyk - aktívne 

 

Počítačové znalosti - používateľ: 

Adobe Photoshop - pokročilý 

Adobe Dreamweaver – základy 
 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

POŽIADAVKY 

 

* zodpovednosť a schopnosť tvrdo pracovať 

* pozitívny prístup k práci 

* zmysel pre detail 

* záujem o vývoj vo web design, znalosti HTML a CSS 

* veľmi dobré znalosti programu Adobe Photoshop 

* vlastné portfólio 

* dobrá znalosť angličtiny alebo nemčiny 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Naša spoločnosť sa zaoberá webdesignom, inbound marketingom, SEO a organizovaním kultúrnych podujatí. 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Reklama, propagácia, PR 

 

Adresa 

Foliovision s.r.o. 

Panská 12 

811 01 Bratislava 

http://foliovision.com 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Horváth 

Tel.: 0903976305 

E-mail: peter.horvath@foliovision.com 
 

http://foliovision.com/

