
Photo Editor / Retoucher: Part time (New graduates are welcome) working 
in office  

Join the most exciting creative startup in Bangkok and world’s leading stock image 
provider! We are on our mission to bring inspirational design resources to everyone. 

rawpixel is founded with a goal to empower people to use creativity for good and we 
are looking for new team players to join our ambitious and fast-growing team. 

Job Descriptions: 

• Understand system process of design team 
• Work with creative designer on project 
• Be responsible for completion of work to daily and project deadline 
• Retouch photography images to a high standard: ensure of quality assurance of 

all images 
• Identify and develop systems to support efficiency 

Qualifications: 

• High technical proficiency in Macintosh OS 
• Experiences in retouching, Die Cut and color adjustment 
• Expertise in Adobe Photoshop 
• Proven ability to work efficiently on a high volume of images and meet 

challenging deadlines 
• Must have a strong sense of color/design 
• Have the ability to perform as an assistant to the creative team in areas such as 

layout, design and image composition 
• New graduates are welcome 
• Able to work in Evening shift on Monday- Friday at 17.00- 22.00 or 
• Work on weekend 9.00- 17.00 
• Time schedule is able to discussed 

 

Wage: 80- 100 baht per hour 

Special requirement: 

• Portfolios 

Interested candidates, please submit your CV and portfolio or call 098 668 5958 for 
further information 



พนกังานแตง่/ รทีชัภาพ (พารท์ไทม)์ ทาํงานทีcออฟฟิศ 

รายละเอยีดงาน: 

• เขา้ใจระบบการทํางานของทมี Design 
• ทํางานเป็นโปรเจครว่มกบั Creative designer 
• รับผดิชอบงาน ในแตล่ะวนั และงานทีwเป็นโปรเจค ให ้เสร็จสมบรูณต์ามเวลาทีwกําหนด 
• รทีชั ไดคทั แกไ้ข ตกแตง่ภาพ ใหเ้ป็นไปตามคณุภาพ มาตรฐาน ของทกุชิ�นงาน   
• ดแูล และ พัฒนา ระบบการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 คณุสมบตั:ิ 

• มคีวามรู ้ความสามารถในการใชง้าน เครืwอง Macintosh OS 
• สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ได ้
• มปีระสบการณใ์นการ  รทีชั ไดคทั ตกแตง่สภีาพ 
• มปีระสบการณ ์ความสามารถ ในการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพในการทํางาน เพืwอใหสํ้าเร็จ

ตามกําหนดเวลา 
• มคีวามรู ้ความเขา้ใจของ องคป์ระกอบส ีการออกแบบ 
• สามารถการทํางานรว่มกบั ทมีออกแบบ ในการวางแพลน ออกแบบและ การจัดวางภาพได ้
• ทกัษะภาษาองักฤษขั �นพื�นฐาน 
• ยนิดรีบันกัศกึษาจบใหม ่
• สามารถทาํงานกะเย็น วนัจนัทร-์ ศกุร ์เวลา  17.00- 22.00 ได ้หรอื 
• ทาํงานวนัเสาร-์ อาทติย ์เวลา 9.00- 17.00 ได ้
• สามารถตอ่รองเวลาการทาํงานได ้

คา่จา้ง: 80- 100 บาท/ ชม. 

ผูส้นใจสมคัรงาน สามารถสง่ CV พรอ้มแฟ้มผลงาน หรอื สอบถามเพิwมเตมิทีw 098 668 5958 

 


