Pozita: Dizajnere grafike/Dizajner grafik (Gjysmë-orari)
Afati i aplikimit: 30 Qershor 2019
Data e preferueshme e fillimit të punës: Korrik 2019

Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN) hap pozitë të lirë për Dizajnere Grafike/Dizajner Grafik.
Kualifikimi






Përvojë në dizajn grafik ose jeni student/e në vitet e fundit të fakultetit e arteve, shkencave
kompjuterike apo fusha të ngjashme;
Shkathtësi dhe kreativitet në dizajnimin e materialeve promovuese duke përfshirë: logo,
fletushka, broshura, postera, web – faqe dhe materiale tjera vizuale dhe promovuese për
organizatën;
Njohuri të avacuara në përdorimin e mediave sociale (Facebook, Twitter, Instagram etj.)
Njohuri të gjuhës angleze;
Përvojë me OJQ është e preferuar por jo e domosdoshme.

Detyrat dhe përgjegjësitë:








Analizimi i të dhënave dhe realizimi vizual i tyre përmes infografikave;
Dizajnimi i fletushkave, broshurave, manualeve, posterave dhe formave të tjera të përcaktuara
nga organizata;
Targetimi i grupeve të ndryshme (të definuara nga projektet) përmes mediave sociale;
Mbështetje në shkrim dhe përgatitje të materialeve për publikun;
Mbikqyrja e rrjedhës së aktiviteteve të organizatës dhe komunikimi i rregullt me stafin;
Të mbështesë aktivitetet e organizatës, duke përfshirë trajnimet dhe punëtoritë, ngjarjet publike
dhe aktivitetet tjera të bazuara në planin e punës së organizatës.
Detyra tjera në fushën e dizajnit grafik, sipas nevojës.

PEN ofron mundësi të barabarta për burrat dhe gratë pavarësisht përkatësisë së tyre fetare, dhe
etnike.
Të gjithë/a kandidatët/et e interesuar/a duhet ta dërgojnë një CV/Portfolio dhe një letër motivimi ku i
shpjegojnë kualifikimet dhe interesat e tyre në këtë e-mail adresë: apliko@ngo-pen.com, më së voni më
30 Qershor 2019, ora 17:00. Kandidatët/kandidatet të cilët/at i plotësojnë kriteret e parashtruara dhe i
dërgojnë dokumentet e parashtruara me kohë, do të ftohen në intervistë.
Rrjeti Edukatorëve Bashkmoshatar- PEN, është organizatë rinore jo-qeveritare dhe jo-profitabile që ka për
qëllim promovimin e qytetarisë aktive si një mjet për përmbushjen e nevojave të komunitetit. Misioni i PEN
është të kontribuojë drejt krijimit të një komuniteti, ku të rinjtë/ të rejat e të gjitha gjinive mobilizohen dhe
fuqizohen për të vepruar si agjentë të ndryshimit shoqëror për një shoqëri gjithëpërfshirëse.

Position: Graphic Designer (Part-time)
Deadline: June 30, 2019
Preferable starting Date: July, 2019

NGO Peer Educators Network (PEN) advertises a vacancy announcement for a Graphic Designer.
Qualifications






Experience in graphic design or a Junior/Senior student in the Faculty of Arts, Computer Sciences
or other relevant fields.
Skills and creativity in designing promotional materials including: logos, flyers, brochures, posters,
web pages, infographics and other visibility and promotional materials for the organization;
Advanced knowledge in using social media (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc.)
Knowledge of English language;
Experienced on working with NGO-s is preferred but not necessary.

Duties and responsibilities:








Analyzing and visualizing data into creating infographics;
Designing flyers, brochures, manuals, posters and other forms based on the needs of the
organization;
Targeting diverse groups of interest through social media (as defined by projects);
Provide support in writing and editing materials;
Monitoring activities of the organization, communicate and work closely with the staff;
Support the activities of the organization, including trainings and workshops, public events and
other activities based on the work plan of the organization;
Other duties assigned in the field of graphic design.

PEN offers equal opportunities for both men and women regardless of religion or ethnicity.
All interested candidates should send their CV/Portfolio and Motivation Letter indicating their
qualifications and their interests in this e-mail: apliko@ngo-pen.com, no later than July 30, 2019. Only
shortlisted candidates who fulfill the abovementioned criteria and send their documents in time, will be
invited for an interview.
Peer Educators Network (PEN) is a non-governmental and non-profitable youth organization whose aim is
to promote active citizenship as a tool to fulfill the needs of the community. PEN’s mission is to contribute
toward creating a community where youth of all genders are mobilized and empowered to act as agents
of social change for an inclusive society.

