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Buscamos profissional/pessoa para ser responsável por toda a produção gráfica da empresa.

Perfil desejado
Procuramos pessoas com com vontade de fazer a diferença na função que exercem, que gostam de desafios e, de se necessário, fazer algo mais do
que estão acostumadas para atingir os objetivos.
Criar materiais de comunicação visual online e offline, como imagens, áudio e vídeos;
Desenvolver peças visuais para redes sociais como Website, Youtube, Instagram, LinkeIn, Twitter e Facebook;
Desenvolver peças visuais para uso corporativo, como folders, pasta comercial, papéis timbrados, cabeçalhos, rodapés e templates para
linha Office e outras ferramentas e pacotes de trabalho;
Editar vídeos e materiais visuais para uso interno e externo, como Youtube, EAD e análogos;
Prototipar wireframes e mockups funcionais e não-funcionais;
Atualizar e evoluir peças gráficas e temas visuais para ferramentas de CMS, em especial Wordpress e Confluence;
Desenvolver peças gráficas para uso pela Fábrica de Software da empresa, em especial iconografia e tipografia;
Desenvolver leiaute de telas para sistemas a serem desenvolvidos pela Fábrica de Software da empresa;
Desenvolver de peças gráficas para comunicação digital e mensageria da empresa, como mail-marketing, banners, ebooks, whitepapers,
wallpapers, infográficos, etc.
Desenvolver de peças gráficas para mídia impressa, como folders, cartazes, anúncios, adesivos e congêneres.
Adequar e garantir aderência de materiais visuais recebidos de externos (ex.: fabricantes ou parceiros) ao modelo de identidade visual da
empresa;
Desenvolver novas identidades gráficas com base na identidade visual principal da empresa para uso em novos produtos e sistemas;
Realizar edição de conteúdo gráfico para eventos digitais e presenciais, como Webinários, Seminários, Workshops, etc.
Construir ícones e imagens para aplicações diversas;
Acompanhar áreas e times internos da empresa, visando coletar e desenvolver novos materiais gráficos;
Realizar planejamento e controle de suas atividades no dia-dia.
Sugerir melhorias, reportar problemas e propor soluções nos processos de sua alçada e entorno;
Documentar seus processos de trabalho e melhores práticas, a fim de criar Base de Conhecimento para equipe e futuros colaboradores e
colegas;
Participar de programas de qualificação empresarial, como a obtenção de ISOs e outros certificados que venham distinguir a empresa no
mercado;
Contribuir com ideias para melhoria da empresa como um todo;
Trazer iniciativas de projetos, ferramentas e idéias para evolução de sua área.

A experiência necessária
Profissional pleno, com pelo menos dois anos de trabalho na função.

O domínio de tecnologias
Para assumir este espaço no nosso time é imprescindível ter vivência e domínio completo sobre as seguintes tecnologias e ferramentas:
Domínio do Adobe Premier, After Effects, CyberLink PowerDirector, DaVinci, VideoStudio ou equivalentes (poderá escolher sua suíte de
trabalho);
Domínio do Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Affinity Publisher, VivaDesigner, QuarkXPress, Corel Draw,
Corel Paint, Stubborn Generator ou equivalentes (poderá escolher sua suíte de trabalho);
Domínio do Camtasia, Filmora, Final Cut Pro, Vegas Pro, Movavi Video Suite ou equivalentes (poderá escolher sua suíte de trabalho);
Domínio do UXPIn, Adobe XD, Axure RP, Balsamiq Mockups, Invision Studio ou equivalentes (poderá escolher sua suíte de trabalho);
Experiência com WordPress, HTML e CSS;
Experiência com ferramenta Stripo Email;
Experiência com plataforma Microsoft Office, em especial Power Point, bem como GMail, Google Calendar, Google Meet e Google Docs.

Formação e Línguas
Graduação em andamento ou concluída em Publicidade, Propaganda, Marketing ou áreas relacionadas ou então formado na escola da vida
com vivência na área de design com pelo menos Ensino Médio concluído;
Nativo ou fluente na língua portuguesa;
Fluência em língua inglesa para leitura, escrita e conversação;

Os benefícios oferecidos
Dito isso, abaixo nossa contra-parte para quem assumir esse desafio:
Salário compatível com a função;
Trabalho em Home Office
Notebook para trabalho
Disponibilidade semanal para atividades de P&D;
Programa de indicação premiada;

Auxílio Curso Inglês
Vale refeição (CLT)
Plano de saúde/odontológico (CLT)

Formato da Contratação
Trabalhamos com contratos CLT ou PJ. Favor indicar sua preferencia no envio do currículo.

Interessado mesmo?
Se você acha que tem bala na agulha para assumir esse desafio e acredita nos nossos valores , então envie email para rh@3layer.com.br
informando o título da vaga, sua pretensão salarial (CLT mensal ou PJ hora) e o seu CV anexo.
Na sequência, poderemos entrar em contato com você para uma conversa aqui na empresa e quem sabe encararmos esse desafio juntos

Gostou do post? Compartilhe e siga nossas Redes Sociais

Dúvidas? Entre em contato!
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