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پیوست: 

بسمه تعالی

شرکت یکتاوب افزار شرق2- 960325اطالعیه شماره 
با حقوق باالگرافیست وب حرفه ايطراح واستخدام

نیروي طراح و فنی و به منظور تسریع در اجراي طرح بهسایت (بخش گرافیک)براي تکمیل کادر افزار شرقشرکت یکتاوب
.کنداستخدام میباالبه صورت تمام وقت و با حقوق گرافیست وب

:توانمندي هاي مورد نظر به ترتیب اولویت

oو نرم افزارهاي مدیریت محتوابا محیط وب و اینترنتکاملآشنایی
o نرم افزارهاي گرافیک به ویژه فتوشاپتسلط کافی به
oخالقیت در کار براي طراحی قالبهاي گرافیکی، آیکن ها و نمادهاي سفارشی
o سعه کدهاي نرم افزارهاي طراحی وب و توتسلط کافی بهHTML

oداراي سابقه کار مفید در زمینه طراحی پایگاه هاي وب و ارایه نمونه کار
oو ترجیحا منطقه اي نزدیک به شرکتساکن تهران

هاي زیر جزو نکات مثبت ارزیابی خواهد شد.توانایی

oهاي وابستهکامپیوتر یا شاخهگرافیک،در موضوعیا باالترداشتن مدرك کارشناسی
oهاي فشرده آموزشیافزارهاي تولید لوحآشنایی با نرم
oهاي علمی و دانشگاهیري مشابه یا سازمانتجربه کار در شرکت هاي معتبر با زمینه کا
oکوشی، داري، انگیزه کافی، خالقیت و نوآوري، سختشرایط شخصتی و اخالقی مناسب (اخالق، تعهد و وجدان کاري، امانت

آرامش و تسلط بر خود)
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روش و مراحل استخدام:

و با طرح بهسایت آشنا شوید:شرکت را بررسى کنیدرنتیپایگاه اینتو سوابق شرکت هاى فعالیتاز زمینهیافتنبراى آگاهى-الف

http://behsite.yektaweb.com

مشخصات،، 1396ماهیرت15اکثر تا تاریخ ، حدخود را داراي شرایط الزم تشخیص می دهیدپس از مطالعه، که در صورتی-ب

و با پر کردن فرم استخدام در نشانی زیر ارسال نمایید.فقط به صورت الکترونیکرامدارك و سوابق کاري

http://www.yektaweb.com/mis_dyn_frms.php?slct_f_id=10&proced_id=10

ساعته)نیممصاحبه حضوري اول ( تحویل کپی مدارك و برابر کردن با اصل و آشنایی دوطرفه طی یک جلسه -ج

ساعت)دو(براي ارزیابی توانایی هامورد نظرآزمون هاي بررسی توانمندي ها و انجام -د

و سپس استخدام نهاییماهیکمذاکره پیرامون مسایل مالی و اداري و عقد قرارداد کار آزمایشی به مدت -هـ

:توضیحات 

.قرارداد استخدام مطابق با قانون کار جمهوري اسالمی ایران و شامل بیمه و سایر مزایاي قانونی تنظیم خواهد شد
اشد.می ب16الی8از ساعت مطابق با ساعات اداري وشرکتکارساعات
نیز به صورت پروژه اي را مکاريهافراد حرفه اي امکان . اما تنها به صورت تمام وقت می باشدمورد نظرشغلی هاي موقعیت

خواهند داشت.


