
VACANCY ANNOUNCEMENT 
 
Gardens of the Sun adalah perusahaan e-commerce yang sedang berkembang pesat. Berbasis 
di Bali, kami membuat perhiasan yang ramah lingkungan dan ramah sosial.  
 

Kami menghargai pemikiran jangka panjang, lingkungan hidup dan ketrampilan pengrajin kami 
yang mencintai keahlian mereka. Didirikan oleh seorang sustainability consultant yang kini 
menjadi designer, kami ingin memberikan pengaruh yang baik kepada pembeli dan juga untuk 
mereka yang bekerja dengan kami. 

 

Yang kami tawarkan: 

• Kamu akan bekerja di studio yang hijau dan asri dalam lingkungan multikultural 
• Kamu akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang 
• Tidak ada ketentuan dalam aturan berbusana (dress code)  

Jika kamu merasa kamu adalah orang yang tepat untuk bergabung dengan tim kami, silahkan 
kirimkan CV dan surat pengantar ke misha@gardensofthesun.com.  
 

Jika surat lamaran kamu menunjukan bahwa kamu memahami dan memiliki keselarasan 
dengan nilai nilai intrinsik Gardens of the Sun dan kamu memiliki pengalaman serta pendidikan 
yang relevan. Jika kamu melewati seleksi tahap pertama kami akan menghubungi kamu untuk 
wawancara.  
 

mailto:misha@gardensofthesun.com


Junior Graphic Designer 
 
Tugas utamamu adalah membuat desain visual yang sesuai dengan gaya brand kami. Kamu 
akan bekerja sama dengan Tim Visual Branding dan Tim Marketing, di bawah pengawasan 
desainer grafis kami yang berpengalaman. 

Tugasmu: 

• Membuat desain newsletter, website, social media dan kebutuhan marketing lainnya 
• Mendesain kebutuhan desain perusahaan, seperti kartu nama dan kop surat 
• Mendesain grafis visual untuk puisi dan kartu 
• Membantu membuat pengalaman saat membuka paket perhiasaan lebih 

menyenangkan untuk klien 
• Membuat membuat basis data gambar batu permata untuk proyek tertentu 
• Styling produk 
• Berkomunikasi dengan supplier 

 

Kami mengharapkan kamu dapat berkembang bersama kami, maka, sangat memungkinkan 
adanya peningkatan peran berdasarkan minat kamu dan kebutuhan perusahaan. 
 

Kamu merasa daftar ini sangat menggambarkan sifatmu: 
• Teman temanmu mengagumi kreativitasmu, dan kamu menyukai tantangan karena itu 

akan mendorong kamu untuk memiliki ide baru 
• Kamu sangat memperhatikan detail dan senang membuat segala sesuatu terlihat indah 
• Kamu bersemangat untuk bekerja dalam tim yang multikultural 
• Kamu memahami brand visual 
• Memiliki latar belakang dalam desain grafis 
• Kamu belajar dengan cepat dan berkomitmen untuk melakukannya dengan benar 
• Kamu tidak keberatan dengan deadline yang singkat 
• Kamu dapat menerima kritik dan permintaan untuk meningkatkan performa 

 
Ini adalah program magang berbayar selama 3 bulan, dengan kemungkinan untuk menjadi 
pekerjaan jangka panjangmu.   
 
  
 

 

 


