
Interní grafička/grafik (se zájmem o fotografii) 
Tvoříme v Brně software na úpravu fotek (Zoner Photo Studio), který používají lidé na celém 

světě (kromě Antarktidy). Na základě tvé práce se budou desítky tisíc lidí rozhodovat, jestli 

chtějí své fotky upravovat v našem programu.  

 

Co po tobě požadujeme 
- Efektivní ovládání Adobe Photoshopu 

- Srdce pro fotku, cit pro typografii a oko pro detail 

- Tvůrčího ducha, schopného přijít s vlastním návrhem 

- Zkušenost s marketingovou grafikou (call to action, zachycení a udržení pozornosti) 

- Reálný odhad časové náročnosti úkolů 

- Ochotu iterovat nad odevzdanou prací a dále ji vylepšovat 

 

Musíš mít chuť se učit, zdokonalovat svoje výstupy a profesně růst. To opravdu neber jako 

prázdnou frázi, nehledáme jen stereotypní továrnu na přeměnu kávy na obrázky. 

 

Velkou výhodu máš, pokud jsi hobby fotograf/ka a také pokud zvládáš DTP (letáky, plachty) 

nebo nařezání grafiky do HTML. 

 

Co bude náplní tvé práce 
Většina našeho marketingu se odehrává online, proto i tvá práce bude zaměřená především 

na tvorbu online materiálů – grafika e-mailů, produktový web, landing pages. Budeš 

spolupracovat přímo s marketingovým týmem, který ocení i tvoje kreativní nápady. Jde o 

práci na plný úvazek. 

 

Kam můžeš růst 
Nejsme žádná korporace, proto u nás není problém rozšířit nebo specializovat svoje 

zaměření podle toho, jak se ti bude dařit. Takže pokud máš nebo chceš mít přesah do 

následujících oblastí, u nás budeš mít prostor: 

- kódování HTML/CSS 

- UX design (koukni na Zoner Photo Studio) 

- DTP (letáky, licenční karty, bannery na vrata) 

- marketing 

 

Pro koho budeš pracovat? 
Jsme ZONER software, stohlavá firma, která si ale díky rozdělení na divize zachovává ráz 

rodinného podniku. Nečekej nesmyslné korporátní porady, pět úrovní schvalování a plýtvání 

penězi. Hlavním zaměřením naší (softwarové) divize je vývoj a prodej editoru a správce 

fotek Zoner Photo Studio X (www.zoner.cz). 

 

Říkal někdo „benefity“? 
- Sportovní vyžití na náš účet 

- Zapůjčení nejnovější fototechniky od výrobců 

- Pravidelné firemní akce (grilovačky, hospůdky) 

- Flexibilní pracovní doba (potkáš tu noční sovy i ranní ptáčata) 

- Podpora vzdělávání (dokončení semestru, dopsání diplomky) 

http://www.zoner.cz/


- Paušál na volání a internet pro soukromé využití 

- Jazykové kurzy na pracovišti (angličtina, němčina, španělština, čínština) 

- Vstupenky na konference a školení 

- Firemní produkty (knížky, fotopředměty, software, služby) zdarma nebo se slevou. 

- Dostatečný přísun dobré kávy a čaje. 

 

A co za to nabízíme? 
- stabilní a jistou práci na HPP pro firmu, která je na českém trhu již přes 20 let 

- odpovídající a zajímavé platové ohodnocení 

- příjemné nové kanceláře v centru Brna (žádný papírový openspace), neformální 

prostředí 

- parkovací místo v centru Brna 

 

Pokud Tě naše nabídka oslovila, zašli prosím svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním 

dopisem na jobs@zoner.cz. Odkazy na zpracovanou tvorbu / portfolio také oceníme. 

mailto:jobs@zoner.cz

