
 
 
 

 
 

HEMELKA 

DIZAJNER GRAFIK & WEB DEVELOPER 
 
 
HEMELKA është një agjenci e specializuar në fushën e marketingut dhe komunikimit, 
e vendosur në Francë, e cila po zhvillohet vazhdimisht. Agjensia është e drejtuar nga 
një pasion : të zbulojë veçantinë e secilit prej klientëve tanë për t'i lejuar ata të krijojnë 
marrëdhënie të forta dhe autentike me audiencën e tyre.  
 
Sot ne jemi në kërkim të perlave tona të rralla në dizajn grafik dhe zhvillimin e webit, 
të cilat do të jenë në gjendje nga personaliteti i tyre unik, krijimtaria e tyre dhe pamja 
e tyre e freskët, të ofrojnë punë cilësore. 
 
 
MISIONET 
 
Dizajner grafik : 
 

- Krijimi i logove dhe identiteteve grafike 
- Dizajnimi, konceptimi dhe prodhimi i mediave të komunikimit: 

o Shtyp: fletëpalosje, poster, broshurë, etj. 
o Digital: banderolë në internet, rrjete sociale, newsletter, etj. 

- Krijimi / redaktimi i fotove dhe videove 
- Motion dizajn 
- Krijimi i fushatav të komunikimit 

 
Web developer : 
 

- Realizimi i fazave të analizës 
- Zhvillimi dhe animimi i web faqeve dhe e-commerce 
- Pjesëmarrja në mirëmbajtjen evolucionare dhe korrigjuese të web faqeve 
- Hartimi dhe implementimi i bazave të të dhënave 
- Korignimi grafik, shndërrimi dhe optimizimi i mediave të ndryshme (foto dhe 

video) 
- Jini proaktivë ndaj inovacioneve teknologjike dhe funksionale 

 
AFTËSITË 
 

- Kreativiteti / Kurioziteti 
- Aftësi autonome / organizative 
- Shkathtësia / fleksibiliteti 
- Konfidencialiteti 



 
 
 

 
HEMELKa 

- Anglisht, frëngjisht një plus 
  

Dizajner grafik : 
- Adobe Creative Suite : Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect, Premiere 

Pro, Light Room, etc. 
- Një plus : DaVinci, Final Cut, 3D 

 
Web Developer : 

- WordPress, Prestashop 
- Ndjeshmëri ndaj UX dhe dizajnit 
- PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL 

 
PROFILI 
 
"Të keni një përvojë minimale prej 5 vjetësh në një pozicion të ngjashëm" nuk është 
një nga kushtet tona. Ajo që ne kërkojmë mbi të gjitha është të rinj të talentuar dhe 
kuriozë nga bota rreth tyre, në ndjekje të studimeve apo të diplomuar. 
 
SEKTORI 
 
Marketing / Komunikim / Web / Dizajn grafik 
 
KONTRATA 
 
Freelance, pastaj mundësia e duke vazhduar me një punë me kontratë të plotë. 
 
 
KONTAKTI 

 
Na dërgoni CV-në tuaj dhe një portofol para 28 qershorit 2020 në : 

contact@hemelka.com 
 
  


