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Munkaszervezés és irányítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

OHS szabályzatok, biztonságos munkavégzési gyakorlatok

Az iparágra jellemző időkorlátok

Iparági szaknyelv

Az ügyfélspecifikációk és projektek jellege és célja

Megfelelő szoftverhasználat a kívánt eredmény érdekében

Munkamódszerek a szervezeti korlátokon belül

Munkamódszerek csapatban a közös cél elérése érdekében
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Az ügyfélspecifikációk és projektek értelmezése

A projektek ütemtervének betartása

Professzionális magatartás

A munkaterhelés kezelése nyomás alatt, a határidők betartásával

A projektek fenntartható módon történő értelmezése a hulladék,
illetve az ügyfél és a vállalat költségeinek minimalizálására

A kudarcok kezelése

Problémamegoldás és alkalmazkodás a projektek változásaihoz

Megosztott figyelem

Megfelelő időbeosztás képessége

Projektkutatás és a tervezési keretek kialakítása
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Kommunikációs és interperszonális készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

Az aktív figyelem képességének fontossága

A tervezési projekt értelmezésének módszerei és tisztázása/az ügyfél
kikérdezése

Az ügyfél kívánságainak vizuális megjelenítése és leképzése, ajánlat
készítés ami megfelel a dizájn és költségvetés követelményeinek

A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
fontossága

A félreértések és ellentmondó igények megoldásának fontossága

Annak biztosítása, hogy a csapat sikeresen megértse a tervezési
projektet
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Készségeinek használata az alábbi célokra:






Szóbeli kommunikációs készségek használata az alábbiakra:
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A projekthez tartozó dokumentált utasítások betartása
A munkahelyi utasítások és egyéb műszaki dokumentumok
értelmezése
A legfrissebb iparági útmutatók naprakész ismerete
Összefoglaló (brief) bemutatása az ügyfélnek, a terv
indoklása
Logikus és könnyen érthető kommunikáció
Diszkréció és titoktartás az ügyfélkezelésben
Prezentáció előkészítése, összeállítása és bemutatása az
ügyfélnek
Az ügyfél szakmailag megfelelő kikérdezése
Magabiztos és tapintatos ügyfélkezelés

Vázlatok készítése az ötletek és a lehetséges irányok bemutatására

Problémamegoldás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Általános problémák és visszaesések, amelyek előfordulhatnak a
munkafolyamat során
 Kisebb szoftver- és eredményproblémák hibakeresésének módja
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Elemzési készségek használata a kiírás követelményeinek
meghatározására
 Problémamegoldó készségek használata a feladatban folglalt
követelmények megfelelő megoldására
 Megfelelő időbeosztás képessége
 A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő
hibalehetőségek csökkentésére
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Innováció, kreativitás és tervezés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az iparág kreatív trendjei és fejlesztései
 A színek, tipográfia és kompozíció megfelelő alkalmazásának módja
 A grafikák különböző felhasználásokra történő alkalmazásának
alapelvei és módszerei
 Különböző célpiacok és azon tervelemek, amelyek megfelelnek az
egyes célpiacokra
 A vállalati identitás, márka és stílusútmutató betartásának szabályai
 Konzisztencia biztosítása és a terv finomítása
 A tetszetős és kreatív terv alapelvei
 Aktuális tervezési trendek
 Tervezési alapelvek és elemek
 Az iparágban általánosan használatos szabványos méretek,
formátumok és beállítások

25

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Kommunikációs problémák vizuális válaszadásának létrehozása,
elemzése és kifejlesztése, beleértve a hierarchiát, tipográfiát,
esztétikai és kompozíciós szempontokat is
 Képek létrehozása (fényképezéssel is), módosítása és
optimalizálása nyomtatásra és online közzétételre
 A célpiac és a leszállítandó termék elemzése
 A célpiac számára megfelelő ötlet megalkotása
 A tervezési folyamat során hozzáadott egyes elemek hatásának
figyelembevétele
 Minden szükséges elem felhasználása a terv megalkotásához
 A meglévő vállalatidentitási útmutatók és stílusútmutatók
betartása
 Az eredeti tervezési koncepció megtartása és a tetszetős
megjelenés fejlesztése
 Ötletek átformálása megfelelő és kreatív tervvé
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Műszaki szempontok és eredmények
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az iparág technológiai trendjei és fejlesztései
 A különböző bemeneti és kimeneti folyamatok nyomtatáshoz és más
grafikai közegekhez; azok korlátai és módszerei
 Az ügyfélnek történő prezentáció szabályai
 Képbemenet, módosítás és szerkesztés
 Megfelelő fájlméretek, formátumok, felbontás és tömörítés
 Színrendszerek:
színskálák,
tintasűrűség,
színmegfeleltetés,
pontszínezés és ICC profilok stb.
 Nyomtatási jelek és kifutók
 Határvonalak és festékek
 Megfelelő szoftveralkalmazások
 Papírok és felületek (alapfelületek) különböző típusai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Prototípus-mintadarabok készítése a prezentációhoz
 Megfelelő összeállítás a prezentációhoz és/vagy digitális prezentálás
 A megfelelő, helyes igazítások alkalmazása a meghatározott
eredményhez
 Képek készítése, igazítása és módosítása a tervnek és műszaki
leírásnak megfelelően
 Színek helyes alkalmazása a feladatnak megfelelően
 A fájlok mentése a megfelelő formátumban
 Programok mélyreható ismerete és megfelelő használata
 Mappák rendezése és karbantartása (a megfelelő végeredményhez
és archiváláshoz)
Összesen
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