
 

 

 

UI / Графичен дизайнер 
Fram Creative Solutions е иновативен екип, базиран в София, България,  
фокусиран върху UI/UX дизайн, брандинг и дигитална стратегия. 
 
Екипът на FRAM в момента търси креативни дизайнери на потребителски интерфейс,  
които да се присъединят към нас. 
 
Ето какво ви трябва, за да се присъедините: 
 
Задължително: 

- Умения по графичен дизайн 
- Много добро ниво на владеене на английски език - както устно, така и писмено. 
- Рисуване или други творчески умения. 

 
Технически умения, които ще се разглеждат като плюс: 

- Опит с Figma или Adobe XD 
- Опит с Adobe Illustrator 
- Опит с Adobe Photoshop 
- Основни умения за създаване на прототипи 
- Опит с Low и High-fidelity wireframes 
- Опит с Style Guides. 
- Опит с Web & Mobile Apss 
- Създаване на Moodboards въз основа на най-новите тенденции в UI 
- Опит с редактиране на видеа  
- Основни познания по 3D софтуер. 

 
 
Ще оценим високо Вашите Soft skills: 

- Умение за работа в екип 
- Способност да общувате, да обяснявате решенията си, да вземате и давате обратна 

връзка. 
- Да сте организиран, самостятелен и способен да управлява множество задачи с 

лекота. 
- Креативност, честност и прозрачност. 
- Страст, която ви тласка напред. 
- Чувство за хумор и ведрост. 

 
 
 
 



 

 

 
Искате ли да знаете повече за Fram Creative Solutions? 
 
Компанията проектира и прави своите клиентите щастливи през последните 5 години.  
От самото начало постигнахме: 

- Наш собствен офис и пространства, където идеите стават реалност 
- 300+ доволни клиенти, като с част от тях продължаваме да работим по 

дългосрочни проекти. 
- Завършени проекти за 30+ индустрии 
- 10+ членове на екипа 

 
Можете да видите повече на нашия сайт: www.framcreativesolutions.com 
 
 

Какво получавате ако се присъедините към нас? 
- Място, където можете да растете и да се учите в множество динамични индустрии 
- Колеги, които са готови да споделят знанията си и да ви помогнат във всяка 

задача 
- Креативност, предизвикана от страст 
- Проекти, които никога не са същите и динамично развиват уменията  
- Подкрепа от екипа при всеки проблем, без значение дали е личен или 

професионален. 
- Служебна техника, на която да работите 
- Месечни ваучери за храна 

 
Какво ви трябва, за да кандидатствате: 
 
1. Актуализирано CV с актуална снимка 
2. Портфолио с вашите минали и текущи проекти 
3. По избор: Мотивационно писмо, което ще ни накара да се усмихнем. 
 
 
Нашият процес на наемане: 
 
1. Ще се свържем с избраните кандидати за интервю 
2. Ако харесаме вашето CV и портфолио, ще бъдете поканени да направите тестова 
задача или да прекарате няколко платени дни с нас в офиса. 
3. Ако се харесаме взаимно, вие ще бъдете нашият нов член на екипа. 
 
 
 
Моля, изпращайте кандидатурите си на адрес: margi@framcreativesolutions.com 
 

 

 



 

 

 


