
 

 

Fotograf/kameraman do oddělení podpory (IGM support) 
na dlouhodobou externí spolupráci (IČ) nebo dohodu (DPP) 
 
Hledáš práci, ve které jsou za Tebou vidět výsledky? Chceš se podílet na růstu firmy a za kvalitně odvedenou práci být i 
kvalitně odměněn? V tom případě hledáme právě Tebe. 
 
Rádi Tě přivítáme do malého a pohodového týmu oddělení podpory v IGM distribučním centru v Tuchoměřicích (vedle 
Premium Outlet Prague Airport). IGM je firma a obrovským potenciálem a oblasti prodeje dřevoobráběcích strojů a 
nástrojů. Nabízíme produkty pod vlastní značkou, ale jsme také distributorem i pro další zajímavé značky. Provozujeme 
vlastní e-shopy v několika jazykových mutacich (B2C i B2B), informační portál a také brandové prezentační weby. 
 
 
Tvojí hlavní pracovní náplní bude zejména tvorba produktové fotografie a natáčení videí pro sociální sítě v oblasti 
nástrojů a strojů pro práci se dřevem. Budeš samostatně řešit zadané projekty. Důležitý je především odpovědný a 
pečlivý přístup, znalost práce s grafickými programy Adobe a zkušenost s editací videa v programu Adobe Premiere. 
 
 
 
Náplň práce: 

• produktové foto a jeho následné zpracování 
• tvorba a editace videa 
• příprava grafických podkladů pro tisk i web 

 
Co požadujeme: 

• odpovědný, pečlivý a samostatný přístup k práci  
• znalost práce v programech Adobe Premiere, Ilustrator, Photoshop, InDesign  

 
Výhodou jsou tyto znalosti: 

• znalost html a css 
• znalost práce s IS ABRA 

 
Co nabízíme: 

• hodinová mzda 250 Kč (v případě DPP), 300 Kč (v případě na IČ) 
• flexibilní pracovní doba podle dohody v pracovních dnech 
• pitný režim zdarma (káva, čaj, voda k dispozici na pracovišti) 
• čisté pracovní prostředí, menší firma, malý a přátelský pracovní kolektiv 
• nadprůměrné osobní ohodnocení za kvalitní a produktivní práci 
• možnost parkování v areálu firmy 

 
 
Lokalita pracoviště: Nákupní zóna Tuchoměřice, Praha – západ (vedle Premium Outlet Prague Airport),  
3 km od letiště Václava Havla Praha, směr Kladno, v dosahu MHD Praha bus 312, 319 a 322 a bus Kladno. 
 
Zaujala Vás naše pracovní nabídka a splňujete námi kladené požadavky? Neváhejte a zašlete nám svůj životopis e-
mailem. 
 
 
IGM nástroje a stroje s.r.o. | IGM Tools & Machinery 
Ke Kopanině 560, 25267 – Tuchoměřice, Praha-západ, Tel: 220 950 497, E-mail: prace@igm.cz 
Web: igm.cz | igm.sk | igmtools.hu | igmtools.com | igmtools.de | igmtools.pl 


