
14 кар’єрних можливостей для дизайнерів 

 

 

Шукаєте класну роботу у сфері дизайну? Ми завжди прагнемо зробити ваш 

пошук швидшим, тож відібрали 14 чудових компаній, готових уже сьогодні 

наймати талановитих фахівців. Більшість вакансій передбачає віддалену 

роботу, тож надсилайте свої портфоліо з будь-якої точки України та світу. 

 

VOKI Games шукає Game Designer 

 Віддалено або офіс в Одесі чи Києві 

Шукають дизайнера з досвідом у gamedev від двох років. Робота 

передбачає тісну співпрацю з художниками, програмістами та аніматорами. 

Майбутній фахівець буде відповідальний за проєкт на кожному з етапів 

виробництва. 

Відгукнутися  

https://rabota.ua/ua/company7132173/vacancy8485524


Laba шукає Graphic Designer 

 Віддалено або Київ 

Ідеальний для посади кандидат вже понад рік працює графічним 

дизайнером, впевнено користується Adobe (Photoshop, Illustrator), Sketch та 

Figma. Вміє працювати з типографікою, кольором і композицією. Балансує 

між якістю і швидкістю роботи. Готовий працювати на повну ставку лише з 

проєктами компанії. 

Відгукнутися 

1+1 media шукає графічного дизайнера 

 Гібридний формат – в офісі в Києві та/або віддалено 

Компанія шукає фахівця з досвідом роботи від 1-го року. Чудово, якщо 

кандидат має профільну освіту (графіка, дизайн) або пройшов курси. Серед 

вимог – мати актуальне портфоліо, володіти Adobe Photoshop та Illustrator, 

мати досвід технічного дизайну, ретуші фотографій, адаптації макетів.  

Відгукнутися  

«Цитрус» шукає digital графічного дизайнера  

 Одеса (на період воєнного стану – віддалений/гібридний формат роботи) 

До відділу креативу компанії потрібен фахівець, від якого очікують пошук 

референсів та нових рішень, своєчасне та якісне виконання художньо-

оформлювальних робіт, знання Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

CorelDraw. Буде плюсом досвід роботи з Cinema 4D, Keynote, 3dMax, Adobe 

InDesign. 

Відгукнутися 

«Укрпошта» шукає Junior Strong Web Designer UI/UX  

 Київ (частково дистанційна робота на період війни) 

З майбутніх задач – супроводження мобільного застосунку, супроводження 

сайту компанії, розробка графічних елементів для сайту, розробка банерів 

для рекламних кампаній усіх продуктів та послуг, розробка зображень для 

соцмереж і чат-ботів. 

Відгукнутися  

https://rabota.ua/ua/company4068256/vacancy9220592
https://rabota.ua/ua/company828062/vacancy9240667
https://rabota.ua/ua/company1224008/vacancy9240870
https://rabota.ua/ua/company4504083/vacancy8311622


GlobalLogic шукає Senior UI/UX Designer  

 Київ 

Від майбутнього співробітника очікують від 5 років відповідного досвіду 

роботи в міжнародній компанії. Кандидат має володіти глибокими знаннями 

в галузі досліджень користувачів, тестування зручності використання 

продукту, створення прототипів та візуального дизайну. Серед інших вимог 

– англійська на рівні Upper-Intermediate і вище, наявність успішного 

портфоліо. 

Відгукнутися 

Genesis шукає Marketing Motion Designer 

 Київ 

Робота передбачає створення коротких відеороликів та статичних банерів 

для просування додатку в соціальних мережах, генерування нових 

креативних підходів та ідей для реклами разом з командою маркетингу. 

Шукають кандидата з досвідом роботи, вільним володінням After Effects, 

Adobe Photoshop та Figma, розумінням законів композиції, типографіки та 

кольору, креативним і нестандартним мисленням. 

Відгукнутися  

EvoPlay шукає 3D Designer  

 Київ 

Шукають уважного до деталей фахівця, який розуміється на процесах 

створення відеороликів, має досвід роботи з 3D-програмами та вже понад 

три роки професійно працює із комп’ютерною графікою. Також у кандидата 

мають бути розвинені комунікативні навички і хороша англійська. 

Відгукнутися  

Uklon шукає Senior Graphic Designer 

 Офіс у Києві/віддалено/гібридний формат 

Шукають фахівця, що створюватиме та масштабуватиме креативні рішення 

для дизайнерів. Він працюватиме з типографікою, створенням графічного 

контенту для маркетингових матеріалів, креативами для соцмереж, 

https://rabota.ua/ua/company794/vacancy9241013
https://rabota.ua/ua/company782154/vacancy8993452
https://rabota.ua/ua/company1590638/vacancy9241134


підготовкою матеріалів до друку, створенням презентацій та діджитал-

матеріалів компанії. 

Відгукнутися  

«ПриватБанк» шукає керівника «Дизайнерського Центру» 

 Київ 

Шукають креативного та ініціативного кандидата, готового професійно 

керувати командою дизайнерів та надихати колег. Серед майбутніх 

обов’язків – розробка бренд-айдентики, поліграфії та цифрових дизайн-

продуктів, інших рекламних та інформаційних матеріалів. 

Відгукнутися  

OKWINE шукає UI/UX Designer  

 Київ або віддалено 

Мережа виномаркетів у пошуках фахівця з досвідом роботи понад два роки, 

досвідченого користувача Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign, After 

Effects. З майбутніх обов’язків – проєктування екранів інтерфейсу, 

структури та навігації, регулярний аудит сайту та додатку для покращення 

UI/UX, тісна співпраця з розробниками. 

Відгукнутися  

Zagrava шукає Technical Designer 

 Рівне (готові забезпечити релокейт) 

Вимоги до кандидата – досвід від 1 року, впевнене знання Adobe 

Photoshop, розуміння роботи GIT та ігрових движків, досвід верстки 

інтерфейсів, вітається досвід у відмальовці 2D-графіки. Робота передбачає 

тісну взаємодію з художниками, програмістами та гейм-дизайнерами. 

Відгукнутися 

Depositphotos шукає Graphic Designer  

 Київ або дистанційно 

Компанія шукає спеціаліста з досвідом роботи від 3 років, навичками 

створення дизайнів, які можуть продавати продукт/послугу, можливостями 

створювати дизайн під конкретну цільову аудиторію, глибокими знаннями у 

https://rabota.ua/ua/company3338870/vacancy9234016
https://rabota.ua/ua/company203681/vacancy9233333
https://rabota.ua/ua/company3174756/vacancy9232607
https://rabota.ua/ua/company899316/vacancy9231815


графічному дизайні та типографіці. Плюсом буде знання основ моушн-

дизайну. Важливе знання мови на середньому рівні, доступність цілий день 

на робочому місці. 

Відгукнутися  

«Сільпо» шукає дизайнера-ілюстратора 

 Київ 

З основних майбутніх обов’язків – створення натхненних ілюстрацій для 

нових акцій мережі, адаптація/ресайз поліграфічних макетів, робота з web-

шаблонами, конструктивна взаємодія з ініціаторами завдань і суміжними 

службами. Розглянуть кандидатів з досвідом роботи від одного року. 

Відгукнутися 
 

https://rabota.ua/ua/company1162913/vacancy9215929
https://rabota.ua/ua/company562625/vacancy9235375

