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Περιγραφή 

Η εταιρία Τσιρώνης Α.Ε. αναζητά τον/την ιδανικό/ή υποψήφιο/α για τη θέση του “Graphic 

Designer – Junior Product Developer” που θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό των 

εγκαταστάσεών της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε εργασία πλήρους απασχόλησης. 

 

Λίγα λόγια για εμάς 

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του παιδικού ποιοτικού παιχνιδιού και δώρου από το 1980, 

κατέχοντας δυναμική θέση στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσουμε και τα δικά μας Brands (Svoora), σχεδιάζοντας προϊόντα in-house, τα οποία 

και εξάγουμε σε περισσότερες από 21 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 

Σχετικά με τη θέση 

Εάν πιστεύετε ότι είστε ο άνθρωπος που θα μπορεί να δίνει μορφή, χρώμα και σχήμα στη 

δραστηριότητα της εταιρίας μας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε! Πώς όμως μπορείτε να το 

επιτύχετε; 

• Με το σχεδιασμό υλικού εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας όπου χρειάζεται με 

λογότυπα, καταλόγους, διαφημιστικά έντυπα, επαγγελματικές κάρτες και μπροσούρες. 

• Με το σχεδιασμό γραφιστικών στις καμπάνιες διαδικτυακής διαφήμισης (Banners, υλικό 

για Social Media Platforms, Newsletters, Content Creation κ.ά.). 

• Με τη λήψη και την επεξεργασία φωτογραφικού υλικού καθώς και τη διαχείρισή του στο 

πληροφοριακό σύστημα και στις ιστοσελίδες μας. 

 

Παράλληλα, αναλαμβάνετε ενεργό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, σε 

άμεση συνεργασία με τον Product Developer, με τις εξής ενέργειες: 

• Συμμετοχή σε brainstorming, έρευνα αγοράς και ανάλυση αναγκών. 

• Σχεδιασμό προτάσεων και προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. 

• Δημιουργία συσκευασίας προϊόντων. 

• Προετοιμασία προωθητικού υλικού. 

https://svoora.com/
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Απαραίτητα Προσόντα 

Ζητούμενα προσόντα 

Το άτομο που αναζητούμε θέλουμε να είναι δημιουργικό, οργανωτικό και να μπορεί να 

διαχειρίζεται άριστα το χρόνο, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε προθεσμίες. Άρα τι 

χρειάζεστε για αυτή τη θέση; 

• Πτυχίο Γραφιστικής, Σχεδιασμού Προϊόντος ή άλλου αντίστοιχου κλάδου. 

• Καλλιτεχνική αίσθηση, εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, οργανωτική ικανότητα, με 

δομημένη σκέψη και προσανατολισμό στο στόχο. 

• Ικανότητα για ατομική εργασία αλλά και για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας, με πλήθος 

projects, τόσο περιοδικά όσο και ad-hoc. 

• Ιδανικά, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 

• Εξαιρετική διαχείριση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Κάθε επιπλέον γλώσσα 

είναι καλοδεχούμενη. 

• Και φυσικά, απαραίτητη είναι η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως 

Photoshop, Illustrator, InDesign, αλλά και MS Office. 

Οι επιπλέον γνώσεις προγραμμάτων: σχεδιασμού, τρισδιάστατης απεικόνισης και 

δημιουργίας βίντεο - καθώς και οποιαδήποτε γνώση στο πεδίο της παιδαγωγικής, 

θεωρούνται plus. 

Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, είναι απαραίτητη και η αποστολή του portfolio σας.   

Για την αποστολή αιτήσεων ή για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τη θέση μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο mail careers@tsironis.gr. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη 

εχεμύθεια.  

 


