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W związku z rozwojem organizacji poszukujemy 
do naszego zespołu:

Forma zatrudnienia
Umowa B2B / umowa cywilnoprawna, pełny wymiar godzin
Okres próbny – 3 miesiące

Miejsce pracy
Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (PSPA) jest 
największą organizacją branżową, 
kreującą rynek elektromobilności 
i technologii wodorowych w Polsce 
i w regionie CEE. Reprezentujemy 
ponad 130 przedsiębiorstw, liderów 
zrównoważonego transportu, będąc 
3. pod względem liczby zrzeszonych 
podmiotów prawnych organizacją 
branżową w Europie.

Integrujemy wiodące marki, tworząc 
międzynarodowe środowisko 
producentów pojazdów 
i infrastruktury, operatorów 
i dostawców usług ładowania, 
koncernów paliwowych 
i energetycznych, instytucji 
finansowych oraz wszystkich 
pozostałych podmiotów aktywnych 
w obszarze zero- i niskoemisyjnych 
technologii w transporcie. 

Działamy na rzecz uksztaltowania 
odpowiedniego otoczenia 
gospodarczego i prawnego, 
pozwalającego na dynamiczny 
rozwój ekologicznego transportu 
w Polsce. Tworząc najliczniejszy 
zespół ekspertów i praktyków 
elektromobilności, realizujemy 
projekty edukacyjne, badawcze, 
doradcze, szkoleniowe, 
komunikacyjne i marketingowe. 
Charakteryzuje nas wysoka 
dynamika działania. 

Wymagania
Kreatywność i twórcze podejście do powierzonych zadań
Min. 3 lata doświadczenia w projektowaniu i realizacji projektów graficznych, w tym z zakresu 
projektowania stron www i elementów motion
Znajomość zasad projektowania UI/UX 
Znajomość programów Adobe Photoshop, Illustrator, a także podstawowa znajomość Adobe 
After Effects lub Adobe Premiere i/lub innych programów graficznych z pakietu Adobe
Znajomość typografii, zasad tworzenia layoutów, składu publikacji, doboru kolorów, zdjęć 
i ilustracji
Portfolio zrealizowanych projektów
Zmysł estetyczny oraz dbałość o detale
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów z branży motoryzacyjnej
Dobra znajomość języka angielskiego
Komunikatywność, gotowość do współpracy i umiejętność pracy w zespole
Terminowość, sprawność w działaniu i skuteczne planowanie pracy

Oferujemy
Pracę w młodym zespole w przyjaznej atmosferze
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Duży zakres samodzielności i elastyczny czas pracy
Możliwość pracy w formule łączonej: stacjonarnej i zdalnej
Udział w ciekawych i różnorodnych projektach 
Pracę przy budowie, utrzymaniu i rozwoju flagowych produktów 
Możliwość wykorzystania inwencji i wdrażania swoich pomysłów
Możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane w procesie aplikacji
CV
Portfolio projektów

Zakres obowiązków
Realizacja różnorodnych projektów graficznych: layouty stron www, a także prezentacje, 
key visuale, logotypy, infografiki, plakaty
Tworzenie krótkich animowanych materiałów na potrzeby produkcji video (m.in. animacja 
gotowych elementów graficznych, animowane intra, podstawowa edycja materiałów 
video i dźwięku)
Projektowanie materiałów do mediów cyfrowych (kampanie display, banery, newslettery, 
mailingi) oraz na potrzeby portali i social mediów
Projektowanie oraz przygotowywanie do druku materiałów POS i elementów graficznych 
do stoisk wystawowo-targowych (ulotki, plakaty, broszury)
Wsparcie w składzie publikacji (raporty, katalogi) oraz przygotowywaniu ich do druku
Współtworzenie oprawy wizualnej wydarzeń (kongresów, szkoleń, konferencji) oraz 
koncepcji graficznych na potrzeby kampanii marketingowych offline i online

pspa.com.pl
elektromobilni.pl

ckpspa.com.pl
globalemobilityforum.com

kongresnowejmobilnosci.pl
misjazerowaemisja.pl

flotazenergia.pl
projektelab.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
biuro@pspa.com.pl


