
	

 
WANTED: GRAPHIC DESIGNER TO JOIN YAYASAN MUDRA SWARI 
SARASWATI 
 
Bergabung dengan Yayasan Mudra Swari Saraswati dan jadi bagian dari festival-
festival terbesar di Indonesia. Yayasan Mudra Swari Saraswati membutuhkan 
GRAPHIC DESIGNER yang akan berada di balik desain dan produksi materi visual 
untuk promosi dan marketing Ubud Writers & Readers Festival (UWRF), Ubud Food 
Festival (UFF), dan Bali Emerging Voices Festival (BEVF). 
 
Berikut adalah persyaratan yang dibutuhkan: 

1. Pendidikan Desain Visual minimum S1 atau setara 
2. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik 
3. Mampu bekerja sama dalam tim  
4. Memiliki sistem kerja yang terorganisasi dan inisiatif 
5. Mampu bekerja menggunakan program Microsoft Office, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, dan Adobe Indesign 
6. Memiliki kemampuan untuk membuat ilustrasi, branding, multimedia (After 

Effect), dan memperhatikan detail dianggap sebagai nilai tambah 
 
Graphic Designer akan bertanggung jawab untuk: 
 

1. Bekerja sama dengan Head of Marketing dan publikasi untuk mendesain 
seluruh materi promosi festival seperti poster, flyer, brosur, kartu pos, 
advertisement, social media graphics, banner, merchandising, dan beberapa 
lainnya 

2. Mengembangkan dan mengelola materi visual di website dan social media 
festival serta mengunggah materi ke website dan enews bila diperlukan. 

3. Mendesain buku program dan mengembangkan materi desain untuk promosi 
UWRF, UFF, dan BEVF sesuai jadwal yang ada. 

4. Bekerja sama dengan tim produksi dan tim program festival mengenai teknis, 
jadwal distribusi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan desain visual 
promosi dan publikasi festival. 

5. Membuat jadwal atau timeline untuk materi cetak dan berhubungan langsung 
dengan percetakan. 

6. Mengawasi produksi materi visual promosi selama festival berlangsung. 
7. Mengelola data-data yang berhubungan dengan materi promosi dan 

kepentingan lainnya. 
8. Mengikuti kebijaksanaan dan prosedur festival yang telah ditetapkan. 
9. Memberikan kontribusi positif untuk menjadikan tim yang efektif. 

 
Tertarik dan merasa memiliki kriteria serta kemampuan yang disebutkan di atas? 
Segera email CV Anda ke kadek.purnami@yayasansaraswati.org sebelum tanggal 
20 Desember 2016 
 
 
 
 
 
 


