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Графічний дизайнер з функціями відеомонтажу 
 

Офіс Американських Рад з міжнародної освіти в Києві терміново шукає кандидата на посаду 

графічного дизайнера з функціями відеомонтажу до Освітнього центру Верховної Ради 

України.  

 

Обов’язки: 

 Підготовка графічного контенту до запланованих публікацій Освітнього центру, 
публікацій про проведення заходів (семінарів, презентацій, тренінгів, вебінарів, уроків, 
лекцій тощо).  

 Створення унікального візуального наповнення соціальних мереж, а саме: Телеграм, 
Фейсбук та Інстаграм.  

 Менеджеринг (монтаж, підготовка відео до завантаження та завантаження відео на 
платформу) ютуб-каналу і створення коротких відеороликів формату reels та youtube-
shorts.  

 Просування ютуб-каналу, генерація ідей щодо створення контент-плану ютуб-каналу.  

 Пошук і розробка потенційно вірусного відеоконтенту для соцмереж та YouTube- каналу. 

 Моніторинг конкурентів та внесення пропозицій щодо поліпшення візуальної подачі. 

 За потреби – адаптація готового відеоконтенту Освітнього центру в сучасний 
інтерактивний формат.  

 
Вимоги до кваліфікацій та компетентностей: 

 Рівень освіти – не нижче бакалавра. 

 Володіння програмами для монтажу відеоматеріалів на професійному рівні в одній із 
програм: Adobe Premiere, Sony Vegas, або рівноцінний аналог. Володіння Adobe Group та 
впевнене користування Microsoft Office, Google Docs,  

 Володіння навичками роботи з моушн-графікою буде плюсом (Adobe After Effects, Davinci 
Fusion); 

 Відповідальність, аналітичне мислення, організованість, точність та чіткість у роботі з 
документами, об’єктивність, ініціативність, інноваційність та креативність, 
дисциплінованість, пунктуальність, комунікабельність, дипломатичність та гнучкість, 
політична неупередженість, дотримання професійної етики та культури спілкування, 
вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 Досвід роботи на аналогічних посадах/в освітніх проєктах буде перевагою. 

 Досвід роботи з платформою YouTube та портфоліо з прикладами робіт є обов’язковим; 
 

Умови роботи: гнучкий графік, віддалено, оформлення за угодою цивільно-правового 

характеру, заробітна плата – 20 000 грн. з урахуванням усіх податків і зборів.  

Мотиваційний лист та резюме надсилайте до 24 січня на osvitavru@gmail.com 

В темі листа необхідно заначити назву посади! 

 

 

 

 

У разі виникнення питань, телефонуйте на номер +380634357884 Герасименко Лілія. 
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