
  design si
  marketing

practica

Înscrie-te în programul nostru de practică și participă la realizarea conceptelor grafice pentru 

campaniile noastre de marketing.

ce
  vei face?

Ești curios să vezi cum se face design într-o companie de IT listată pe bursă?

Pasiunea ta este designul digital și ai deja câteva lucrări pe care ni le poţi arăta?

Suntem o echipă de oameni dedicaţi tehnologiilor de ultimă generație, având ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii 

mediului de afaceri și a comunităţilor din care facem parte. Aici la Life is Hard suntem specializaţi în dezvoltarea 

și implementarea de platforme și aplicaţii în diverse sectoare de activitate: Fin-Tech, Insurance, Medical, 
Transportation, Smart City/Smart Buildings etc.

Aplică cu un CV și o scrisoare de intenție la office@lifeishard.ro și hai alături de noi să contribuim împreună la 

dezvoltarea mediului de business din România.

proiecte in care
     te vei implica
Campanii de comunicare de brand:
∫ Campanii de advertising

∫ Vizual pentru mesajele de comunicare internă

∫ Vizual pentru evenimente interne

∫ Vizual newsletter

∫ Vizual social media: Facebook, Instagram, Linkedin

∫ Vizual pentru website 

Concept grafic  pentru proiectele noastre:
∫ Donez 450

∫ Okey

∫ 24 Broker

∫ 24 Auction

∫ City Apps

Căutam un Intern FUN & SMART care să facă parte din 
echipa noastră de Marketing și Design!

∫ Vei realiza concepte grafice pentru diferite medii: print, web, branding

∫ Vei realiza elemente de identitate vizuală (broșuri, pliante, flyere, bannere etc.)

∫ Vei prelucra sau ajusta imagini

∫ Vei executa și adapta desene vectoriale

∫ Vei estima resursele materiale și de timp pentru creaţie

∫ Vei verifica fișierele și le vei pregăti pentru print, respectând cerinţele tehnice de machetare

∫ Vei lucra la content de campanii colaborând cu echipa de design și marketing

∫ Vei lucra pe materiale grafice deja existente ale companiei

∫ Vei asista la sesiuni de brainstorming și organizare

∫ Te vei implica în procesul de producţie de la concept la delivery

∫ Vei lucra la un Stand-Alone Project care va fi finalizat la sfârșitul internship-ului

abilitatile
  tale
∫ Pasiune pentru graphic design și typography

∫ Cunoștinte la nivel mediu în Adobe Creative Suite (Illustrator, Photoshop, InDesign)

∫ Cunoștinte la nivel mediu în social media (Facebook, Instagram, LinkedIn)

∫ Confortabil în participarea unor sesiuni de brainstorming unde să aduci idei creative

∫ Confortabil cu munca în echipă

∫ Portofoliu cu lucrări adecvate (link)

∫ Atenţie puternică la detalii

∫ Abilitatea de executa un design de la început până la sfârșit

∫ Interesat în a urma o carieră în graphic design


