
Stażysta/-tka Grafik/UX/UI Designer 

  

NativeHash to agencja influencerów, a dokładniej innowacyjny start-up, który ma w genach 

nowoczesne rozwiązania AI i wykorzystuje je w kampaniach influencer marketingowych. Wraz 

z rozwojem firmy powiększamy nasz zespół i poszukujemy Stażysty/-tki Grafika/UX/UI Designera. 

 

    Miejsce pracy: 

Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny "Aeropolis" lub praca zdalna (home office) 

 

Wymagania: 

• student/-tka lub absolwent/-ka na kierunku: Grafika, Projektowanie lub Produkcja 

multimedialna, 

• znajomość jednego z pakietu: Adobe Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, 

• mile widziane doświadczenie w projektowaniu webowym - strony www, sklepy, landingpage's, 

• mile widziane doświadczenie w projektowaniu UI/UX i aplikacji, logotypów, 

• znajomość zasad UX/UI w projektowaniu dashboardów (paneli administracyjnych), 

• wyjątkowa precyzja, dokładność i dbałość o detale, 

• kreatywność, wyobraźnia i pomysłowość, 

• elastyczność i komunikatywność, 

• samodzielność, dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem, 

• mile widziane portfolio prac. 

  

Zakres obowiązków: 

• wsparcie specjalistów w wykonywaniu bieżących zadań, 

• opracowania grafik do strony internetowej zgodnie z wytycznymi, 

• projektowanie architektury interfejsów aplikacji, 

• kontrola spójności wizualnej narzędzia (web i aplikacja mobilna), 

• projektowanie grafik na media społecznościowe, 

• tworzenie mockupów oraz infografik. 

 

Oferujemy: 

• bezpłatne praktyki lub płatny staż na podstawie umowy zlecenie (w zależności od 

doświadczenia kandydata), 

• pracę w komfortowym budynku „Aeropolis” (Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny), 

• szansę na zdobycie cennego doświadczenia, 

• możliwość rozwoju i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, 

• pracę przy ciekawych projektach, 

• inspirującą i przyjazną atmosferę pracy, 

• pracę w młodym i dynamicznym zespole, 



• środowisko pracy pełne pasjonatów, 

• elastyczny czas pracy, 

• brak korporacyjnych procedur i struktur, 

• perspektywy rozwoju zawodowego, 

• dalszą współpracę i stałe zatrudnienie dla najlepszych. 

 

Jesteś zainteresowany/-a? To świetnie! 

 

Prześlij swoje CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres hello@nativehash.io, wpisując 

w tytule e-maila „Stażysta Grafik/UX/UI designer”. 

 

Prosimy o załączenie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Administratorem danych jest NativeHash Sp. z o.o. - agencja influencerów znajdująca się pod adresem: 

Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

mailto:hello@nativehash.io

