
Pracujte tam, kde iní dovolenkujú 

BACHLEDKA Ski & Sun patrí už niekoľko rokov medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce strediská cestovného ruchu na Slovensku. 

Pri každodennej práci sa usilujeme skvalitňovať poskytované služby tak, aby sa u nás návštevníci cítili komfortne a radi sa 

vracali. Vďaka vízii nášho manažmentu, odbornosti a usilovnosti našich zamestnancov pribúdajú v stredisku každý rok 

nové atrakcie a služby. Od zamestnancov očakávame, že budú profesionálnymi a kompetentnými partnermi pre našich 

klientov. Hľadať riešenia a nie problémy, k svojej práci sa stavať zodpovedne a k zákazníkom s úctou a úsmevom. Prácu 

každého človeka si vážime, pretože celok funguje dobre len vtedy, ak spoľahlivo fungujú všetky jeho časti. Žiaden 

zamestnanec pre nás nie je iba číslo, každá pozícia je dôležitá a každý nápad vypočutý. Ľudia a dobrý pracovný kolektív 

hrajú jednu z najdôležitejších hodnôt našej firmy.  

 

Na posilnenie nášho pracovného tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu na miesto 

Grafik/ Grafička pre externú spoluprácu 

 

Ako bude vyzerať Váš deň a za čo budete zodpovedný 

Na pravidelnej báze od nás budete dostávať rôzne grafické zadania. Ide tak o tvorbu rôznych tlačovín – 
letákov, plagátov, brožúr, ako aj prezentácii, tabúľ, bannerov, billboardov a iných materiálov. Budete tiež 
spoluvytvárať identitu spoločnosti a materiály, ktoré ju prezentujú – vizitky, polep áut, pracovné oblečenie 
a rôzne propagačné materiály. Vaša kreativita sa môže prejaviť aj pri tvorbe merchu strediska, rôznych 
suvenírov a športových doplnkov. Tu bude práve Váš návrh a dizajn faktorom, ktorý ovplyvní úspech 
a predajnosť produktov. Pred letnou a zimnou sezónou bude práce veľa a pravdepodobne Vás vyťaží na celé 
dni. V iných obdobiach jej bude menej. Bachledka je rýchlo sa rozvíjajúcim strediskom a preto nové projekty 
pribúdajú často a je pravdepodobné, že množstvo práce sa bude zvyšovať. V blízkej dobe by ste boli 
zodpovedný za vytvorenie celého brandu a nových materiálov pre nové obchody a ubytovacie zariadenia. 
(logá, cenníky, brožúry, vizitky, tašky, uniformy zamestnancov a iné). Vo Vašej správe budú značky 
BACHLEDKA Ski & Sun, všetky gastro zariadenia a turistické atrakcie v stredisku vrátane novej reštaurácie 
PANORAMA Bachledka plus pridružené a novo vznikajúce ubytovacie zariadenia a obchody. 

Koho hľadáme 

Hľadáme skúseného šikovného a kreatívneho grafika. Keďže momentálne túto funkciu nevime vyťažiť na 
100% a množstvo práce je podľa obdobia rôzne, hľadáme kolegu na externú spoluprácu. Pracovať môže 
z domu, preto je miesto odkiaľ bude pracovať nepodstatné. Môže pracovať odkiaľkoľvek na Slovensku či zo 
zahraničia. Osobné stretnutia sú len zriedkavé.  

Čo je pre nás dôležité 

Spoľahlivá spolupráca a rýchla dodacia doba. (To znamená potvrdenie prijatia a porozumeniu zadania a v 
závislosti od náročnosti a objemu zadaných prác ich dodanie v priebehu 1-3 dní v prípade veľkých projektov 
samozrejme v čase tomu zodpovedajúcom) 

Nízka chybovosť (minimalizácia nutnosti opravy grafiky maximálne jedenkrát) 

Dobrá znalosť slovenského a anglického jazyka (materiály, ktoré budete pripravovať sú najčastejšie práve 
v týchto jazykoch, často i po poľsky) 

Dostatočný pracovný priestor na starostlivosť o rastúcu spoločnosť. (V prípade, že obdobie 
novembra/decembra mávate už teraz plné, táto práca pre Vás nebude je vhodná. Práve v tomto období, Vám 
bude práca pre Bachledku zaberať veľkú časť dňa) 

Korektná spolupráca (práca pre iných klientov, ktorí by mohli byť vnímaní ako konkurencia v oblasti, v ktorej 
pôsobíme pre nás počas doby spolupráce nie je prijateľná) 

 

 

 



 

Čo ponúkame 

Stabilnú dlhodobú spoluprácu s víziou pribúdajúceho množstva projektov. V budúcnosti je pravdepodobné, 
že práce môže byť toľko, že Vás vyťaží na plný úväzok. V tom prípade sa nebránime prechodu na hlavný 
pracovný pomer.  

Zaujímavú kreatívnu prácu v dobrom kolektíve, príjemnom pracovnom prostredí a stabilne fungujúcej firme.  

 

Možný nástup  Ihneď 

Ukončenie výberu 31.1.2020 

Miesto výkonu práce Z domu, v prípade potreby možnosť stretnutí v Bratislave alebo Bachledovej 
doline. Zároveň v prípade záujmu možnosť pracovného miesta v Bratislave a 
v budúcnosti (po rozšírení kancelárskych priestorov, ktoré prebehne tento rok) 
i Bachledovej doline.  

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, budeme sa tešiť ak nám zašlete Váš životopis spolu s ukážkami Vašich prác 
a projektov a predstavu o cene Vašej práce na adresu martina.mudra@bachledka.sk V prípade otázok sme 
Vám k dispozícii aj telefonicky na čísle 0903 418 738.  
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