Busquem una persona
dissenyadora per OPEV
LOT 1: Disseny d’una carta gràfica de l’ OPEV i diversos elements gràfics en concordança amb el
logotip de OPEV actual i l’estratègia de comunicació establerta per unificar la visibilitat de OPEV
Data límit de presentació: Divendres, 18 Mai 2018
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
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Funcions:
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Producció d’una proposta de carta gràfica OPEV basada en el logotip actual
Realització dels logotips finals de l ᤀ伀倀䔀嘀 en 5 idiomes (català, castellà, anglès,
francès, àrab) adaptats al portal web, correu electrònic, Facebook i Twitter
Realització del model de les següents publicacions en format editable: estudis,
manuals de formació, manuals de bones pràctiques, comunicats, policy papers,
informes de conferències
Creació d’un banner OPEV per al portal web, Twitter i Facebook
Creació d’un banner OPEV pels correus electrònics
Realització d ᤀ甀渀 model d ᤀ椀渀琀爀漀搀甀挀挀椀 de vídeos OPEV, crèdits de vídeos i tipologia
de lletra i mida dels subtítols.
Plantilla OPEV per a un banner, roll-up, carpeta, bloc i bolígraf
Creació d ᤀ甀渀愀 plantilla per a la pancarta del projecte Salam, roll-up, carpeta i bloc
de notes

Plantilla de presentació de power point OPEV i plantilla de
presentació Prezi
Bolígrafs OPEV

Requisits:
Possessió una formació mínima de 2 anys o més en el camp de disseny gràfic,
comunicació multimèdia i experiència professional d’almenys 3 anys;En cas de no
posseir de formació reglada, el comitè de selecció considerarà vàlida la sol·licitud
sobre la base d’una experiència rellevant comprovada de més de 5 anys.
Dominar l ᤀ切猀 de Photoshop, Illustrator, InDesign, programari tècnic 3D Studio Max
o un altre programari tècnic apropiat en disseny

Posseir el maquinari i el programari apropiats per a poder realitzar el servei tècnic

Condicions de la plaça:
CV detallat actualitzat;
Còpies d’almenys tres treballs realitzats.
Referències certificades;
Oferta financera;
Calendari estimat per a l’execució de la missió
Proposta de carpetes (folders) per OPEV
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Mes informació:
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