البشرية)
"ﻣـﺼـﻤـﻢاملوارد
(إعالن عن وظيفة مدير إدارة
ﺟـﺮاﻓـﯿـﻚ"
جرافيـك(
)مـصمم
بشرية وذلك وفق اآلتي:
موارد
تعلن شركة البنية لإلستثمار واخلدمات عن حاجتها لتوظيف مدير

املسمى الوظيفي

مصمم جرافيك

مكان العمل

طرابلس  /ليبيا
ً
طيلة أيام األسبوع من الساعة  8:00صباحا إلى غاية الساعة  4:00مساء عدا الجمعة والسبت

الدوام

ملخص عن الوظيفة
ً
شاغل هذه الوظيفة يكون مسئول بشكل أساس ي عن أي تصاميم تتعلق بالشركة ،وتكون هذه التصاميم شاملة شعار الشركة ومرورا بأي
تصاميم دعائية سواء كانت حائطية أو طرقية أو إلكترونية تعرض على املصنصا اخمتتلفة بما ي للك الدعائية املرئية إن وجد  ،وأيضا
ً
تصميم الصنمالج الفصنية والرسمية واألختام والبطاقا وغيرها من األعمال املتعلقة بمجال التصميم ويجب أن يكون ُملما بالدليل التاص
بالهوية البصرية للشركة.
ويلتزم مصمم الجرافيك كذلك ي التواصل الدائم مع شركا الدعاية واإلعالن املكلفة بتصاميم الدعاية التارجية والدعاية على شبكا
التواصل االجتماع أو شبكا البث املرئي .ومعني دائما بمتابعة هذه األعمال مصنذ مرحلة جمع األفكار للتصميم الجديد وحتى نشر
التصميم على القصنوا الدعائية اخمتتلفة للتأكد مرة أخرى من عدم تواجد أخطاء ي التصميم قد تؤدي إلى نتائج عكسية
املهام واملسئوليات

ً
 1العمل على إجراء التصاميم الرسمية للشركة وفقا للمعايير القياسية للتصميم بما يتصناسب مه الهوية البصرية املعتمدة بالشركة.
 2إعداد التصاميم املبتكرة وبشكل إحتراي فيما يخص الجانب التسويقي للشركة والتي تشمل تصاميم الجرافيك املطبوعة وتقديم
الدعم الألزم ملونتاج الفيديو.
 3متابعة اعمال التصنفيذ مع جها الدعاية واإلعالن اخمتتلفة من حيث مطابقة التصاميم مع املطلوب ومدى مالئمتها مع الهوية
البصرية املعتمدة للشركة.
 4معايصنة أي تصاميم صادرة سواء مطبوعة أو رقمية بما فيها املنشورة على شبكة اإلنترنت ومدى مالئمتها باملوصفا القياسية التي
تم إجراءها أثصناء التصميم.
5

جدولة املهام املطلوبة وااللتزام باإلنتهاء منها ي املواعيد اخمحددة

 6التعاون وفق اإلختصاص ي تجهيز األحداث التسويقية وكذلك الحمال التسويقية التاصة بالوسائط الرقمية بما يتصناسب مع
أهداف وخطة الشركة.
 7تقديم التوصيا واإلقتراحا لقسم التسويقي واملشاركة الفعالة ي إجتماعا القسم واإلدارة التجارية.
 8إجراء تصاميم اخمحتوى الرقمي لغرض النشر على مواقع الويب أو املدونة أو نشرا البريد اإللكتروني أو صفحا التواصل االجتماع
الرسمية للشركة.
9

اإللتزام الكامل باملهام املوكل بها وتسليمها ي الوقت اخمتصص لها.

 10أي مهام أخرى مماثلة يكلف بها من قبل املدير التصنفيذي أو القسم التابع له.
1

الشروط واملؤهالت واملهارات
1

ان بكون ليبي الجنسية.

2

شهادة بكالوريوس أو دبلوم عال ي اخمجال أو ما يعادله

3

خبرة عملية ال تقل عن  3سصنوا ي اخمجال.

4

التفرغ التام للوظيفة وعدم االرتباط بالقطاعين العام والتاص وال يشغل أي وظيفة أخرى.

5

التحل بشتصية قيادية لقيادة فريق العمل.

6

القدرة على تحمل ضغط العمل وتصنظيم األولويا ويكون على دراية بأنظمة وقوانين العمل الليبي واللوائح املصنظمة له.

7

القدرة على العمل ضمن فريق عمل والقدرة على إدارة اإلدارة ي الظروف الصعبة.

8

الحفاظ على عالقا العمل بين املوظفين ي بيئة العمل ومهارا التواصل واالستماع الفعال.

9

تحديد أولويا العمل والقدرة على التكييف والتطوير الذاتي.

 10يجيد اللغة العربية واإلنكليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
 11إجادة التعامل مع برامج تعديل الصور والفيديوها مثل (الفوتوشوب ،بريمير) أو غيرها من برامج تحرير الوسائط اجادة عالية "
القدرة على التصميم والتعديل بشكل كامل.
 12قدرا عالية ي التصور واإلبتكار وفهم مقتضيا املهام املكلف بها.
 13تصنفيذ أفكار إبداعية ي التصاميم وموكبة الطرق العصرية.
 14التطور املستمر ي األدوا والبرامج املستخدمة وموكبة التطور ي األفكار اإلبداعية للتصاميم.

أخر موعد لتقديم الطلبات هو تاريخ  23يونيو 2022م
على أن ترسل السرية الذاتية على الربيد اإللكرتوني jobs@bounya.Ly
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