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Descriere rol Designer Creativ 

(Departament Imagine) 

 

 

Cum ne-ar plăcea să fie Designer-ul creativ (Partener) 

 Preocupat(ă) de domeniul dezvoltării personale și de gândirea creativă  
 Să împărtășească valorile și viziunea REframe http://reframethinking.com/conceptul/  

 Autentic(ă)  

 Creativ(ă) -gândește inspirat concepte și nu se limitează la ceea ce este și știe deja,  

 Își lasă mintea să experimenteze 

 Pozitiv(ă) 

 Dornic(ă) să învețe și să evolueze continuu 

 Deschis(ă) să primească și să ofere feedback 

 Bine dispus(ă) - colaborează cu bucurie și își trăiește misiunea zilnic prin ceea ce face  

 Serios/Serioasă - mă pot baza pe cuvântul ei/lui în momentul când stabilim ceva 

 Implicat(ă) - vrea să dezvolte REframe prin ceea ce face 

 

Ce abilități ne dorim să aibă: 

 Atenție la detalii 
 Organizare în proiectele vizuale pe care le crează 
 Cunoașterea programelor de creație digitală (Photoshop, lLustrator, Corel) 
 Noțiuni de compoziție, estetică(de preferat) 
 Pregătirea fișierelor pentru print (DTP) 
 Cunoașterea programelor de editare imagine 

Rolul Ambasadorului Creativ: 

 Să ne ajute să ținem pulsul în mediul online prin imagini inspirate, 

 Să creeze imagini pentru website-ul REframe  

http://reframethinking.com/  

 Să creeze imagini pentru articolele din blog (website) 

http://reframethinking.com/blog/  

 Să gândească conceptele pentru materialele promoționale (afiș, flyer, cărți de vizită, invitații, 

etc) și să le implementeze în cel mai creativ mod 
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 Să editeze fotografiile după evenimentele REframe și să le optimizeze pentru website  

 Să vină cu propuneri creative și să nu se limiteze la ce-am zis eu aici.   

REframe se joacă cu gândirea creativă și mi-aș dori ca partenererul REframe să abunde de idei, să 

le transforme în imagini care să facă mintea și sufletul să genereze idei, lumi, să instige la visare, 

la soluții creative. 

Ce-i vom oferi: 

 Echipă creativă alături de care poate crește personal și profesional 

 Acces gratuit la lumea REframe (resurse, exerciții, jocuri), care-i poate schimba perspectiva și 
îmbunătăți calitatea vieții 

 Libertatea de-a își crea un stil creativ propriu 

 Libertatea de-a lua decizii (după un timp în care ne cunoaștem) 

 Libertate de-a lucra de acasă (dar dacă e din București ne vom întâlni la un suc să punem țara 
la cale sau pur și simplu să râdem) 

 Cotă parte din rezultatele pe care le generează REframe   

 Oportunitatea de-a se conecta cu alte persoane creative 

 Feedback în timp real prin care poate evolua constant 

Dacă îți place REframe, te identifici cu noi și vrei să ne dezvoltăm împreună, te invit să ne trimiți 
CV-ul(cu link către portofoliul tău) și două fraze sincere pe adresa contact@reframethinking.com în 
care să ne spui de ce-ți dorești să devii graphic designer creativ în echipa REframe. 

Persoanele selectate vor avea parte de un interviu pe Skype și de o sesiune de jocuri online REframe 

NU aplica dacă vrei să ai o colaborare de moment și vrei să fii plătit la numărul de afișe pe care le 

faci. REframe are nevoie de o persoană implicată 100% și de un partener care să contribuie la 

dezvoltarea conceptului. 

 


