
Tworzenie stron internetowych w php / tworzenie kodu html, php, cms wordpress

Studio Hauerpower z Krakowa to jakość I unikatowe projekty graficzne. Tworzenie stron w 

studio to skuteczne I funkcjonalne rozwizwiązania zaprojektowane dla klientów 

indywidualnie. Projektowanie stron w studio to praca zakładająca opracowanie użyteczności,

makiet funkcjonalnych oraz docelowej grupy odbiorczej dla firmy. Hauerpower wyróżnia się 

unikatowymi projektami graficznymi stron internetowych oraz dbałością o detale. Każda 

tworzona strona www jest przygotowana indywidualnie I opracowywana autorsko bez 

wykorzystania szablonów. Projektowanie stron to głównie stylistyka minimalizmu 

graficznego, idealnie dopasowanie stron do urządzeń mobilnych / przygotowywanie 

projektów graficznych dla kilku wielkości ekranów / oraz wyposażenie strony w system 

zarzązania cms wordpress. Od kandydata oczekujemy znajomości podstawowej w zakresie 

graficznym projektowania stron www, wykańczania projektów wg. zaprojektowanego już 

głównego layoutu oraz kodowania stron we frameworku lub w dowolnej technice.

Więcej o krakowskim studio na http://www.hauerpower.com stronie internetowej stanowiącej 

jednocześnie portfolio realizacji.

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za:

 tworzenie szablonów stron internetowych oraz stron responsywnych

 projektowanie stron i tworzenie motywów wordpress,

 optymalizację seo stron www dla wyszukiwarki google,

 tworzenie wtyczek, pisanie własnych rozwiązań,

Wymagania:
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 znajomość css, js, php, baz danych, mysql, phpmyadmin,

 znajomość języków programowania : php, html w stopniu przynajmniej średnim

 znajomość adobe photoshop – do wykorzystania projektów graficznych I pocięcia ich do 

szablonu html

 radzenia sobie w pracy pod presją,

 umiejętności pracy w zespole,

 pracy wielozadaniowej, 

 rzetelności I sumienności

Hauerpower oferuje:

- atraktycjne wynagrodzenie w zależności od osiągnięć,

- praca zdalna / lub na etat,

- ambitne i ciekawe zlecenia,

- prowizje, bonusy, stałe godziny pracy (etat)

CV prosimy przesyłać na : info@hauerpower.com

studio projektowania stron www - hauerpower

NIP: 993 039 96 56

30-504 Kraków

ul. Kalwaryjska 69/9
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