
Graphic Designer: 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. 

  

What you’ll be doing: 

• Working mainly with the Design team to help with the projects 
• Working with the Marketing team to help with social media and creative content 

Your responsibility is not limited to the job description. We believe in people’s potential and we offer you 
the opportunity for growth and career advancement. 

  

Skills we are looking for: 

• Great design skills: Adobe illustrator 
• Creativity 
• Positive attitude at work & mindset of a team player 
• Good skills in organization & following of the system 
• Ability to adapt and multi-task 
• Attention to learn new skills 
• Basic English skills 
• 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 

  

 

 



กราฟฟิกดไีซนเ์นอร:์ พารท์ไทม ์(ทํางานที]ออฟฟิศ) 

รายละเอยีดงาน 

• ทํางานรว่มกบัทมี Design ในโปรเจคตา่งๆ 
• ทํางานรว่มกบัทมี Marketing ดา้น Social media 

หนา้ทีnอาจมกีารปรับเปลีnยนเพิnมเตมิจากรายละเอยีดงานทีnระบ ุเนืnองจากเราเชืnอในศกัยภาพในการทํางานของทกุคน 
และพรอ้มทีnจะใหโ้อกาสในการกา้วหนา้ 

  

คณุสมบตั ิ

• ทักษะดา้นดไีซน ์สามารถใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator ได ้
• ความคดิสรา้งสรรค ์
• มทัีกษะดา้นการจัดการ และ การทํางานเป็นระบบ 
• มทัีศนคตทิีnด ีสามารถทํางานรว่มกบัทมีไดด้ ี
• มคีวามสามารถในการทํางานหลายอยา่ง และปรับเปลีnยนไดต้ามสถานการณ์ 
• สนใจทีnจะเรยีนรูทั้กษะใหม่ๆ  
• ทักษะภาษาองักฤษขั �นพื�นฐาน 
• สามารถทํางานกะบา่ย วนัจนัทร-์ ศกุร ์เวลา  17.00- 22.00 ได ้หรอื 
• ทํางานวนัเสาร-์ อาทติย ์เวลา 9.00- 17.00 ได ้
• สามารถตอ่รองเวลาการทํางานได ้
• ยนิดรีบันกัศกึษาใหม ่

  

คา่จา้ง: 80- 100 บาท/ ชม. 

ผูส้นใจสมัครงาน สามารถสง่ CV พรอ้มแฟ้มผลงาน หรอื สอบถามเพิnมเตมิทีn 098 668 5958 

 


