Package Designer
Mid - Senior

Descrierea jobului
Ca Package Designer vei lucra îndeaproape cu echipa Trencadis Print pentru a produce
soluţii de împachetare (ambalare) care să întrunească atât cerinţe de brand, public-ţintă
dar și cerinţe legate de reducerea costurilor asociate ambalării produselor.

Responsabilităţile tale ca Package Designer
Recepţionezi și analizezi cerinţele tehnice pentru producţia de ambalaje după ce în
prealabil ai înţeles nevoile clienţilor interni și externi;
Pe baza conceptului agreat cu clienţii interni și/sau externi realizezi formele
preliminare utilizând softuri dedicate designului de ambalare sau „hand-drown
sketches” ;
Te asiguri că designul ambalajului se ridică la nivelul așteptărilor prin consultarea
permanentă a clienţilor interni/externi;
Realizezi prototipul și care va fi analizat de către client și echipa de proiect pentru a te
asigura că ambalajele corespund normelor de siguranţă.
Te asiguri că toate detaliile cerute corespund cu cerinţele și te asiguri că echipa de
producţie a înţeles toate aceste detalii înainte de începerea producţiei propriu-zise.

Ce competenţe de lucru trebuie să ai ca Package Designer
Trebuie să știi cum să pui la un loc cerinţele specifice marketing-ului,culturii, strategiei
de brand și cerinţele legate de mediu;
Trebuie să dispui de tot arsenalul unui designer cu experienţă: rezoluţii, combinaţii de
culori, dimensiuni;
Trebuie să controlezi fără eforturi notabile tot procesul de la cap la coada, adică de la
brief până la producţia ambalajelor;
Trebuie să știi cum funcţionează utilajele specifice producţiei tipografice și să cunoști
în mare procesele tehnologice;
Știi bine cum se utilizează în industria de print diferite materiale – hartie, plastic, etc.
Ar fi foarte bine dacă ai deja un portofoliu cu cîteva proiecte pe care le-ai finalizat.

Competenţe comprtamentale pe care ţi le-ai dezvoltat de-a
lungul timpului
Să fii atent la detalii ;
Să fii creativ;
Să fii orientat spre clienţii tăi;
Să te pasioneze tot ce este nou în materie de creaţie publicitară;
Să fii entuziast;
Să ai răbdare;
Să fii perseverent;
Să prezinţi încredere și siguranţă de sine.

Aplică și noi te vom suna dacă întrunești multe din cerinţele de mai sus.
Dacă vei câștiga această provocare noi îţi vom oferi:
Un salariu motivant;
Recompensarea performanţei cu un pachet de beneficii salariale și non-salariale;
Logistică pentru desfășurarea activităţii de zi cu zi;
Programe de dezvoltare profesională și personală.
Change the game!

Exercise your best tech & business skills in great projects!

Share your experience and CV with us: jobs@trencadis.ro

Pentru mai multe informaţii: www.trencadis.ro

