
1 
 

Lamaran Job Sribulancer.com  
 

Salam Kreatif, 

 

Saya Rahadian Putra P, Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas diberikannya peluang untuk 

melamar Job kerja dari Anda. 

 

Dengan ini saya mengajukan llamaran atas job yang Anda cantumkan pada Sribulancer.com. 

Adapun kemampuan saya adalah : 

  

 - Desain Grafis 

 - Desain website 

 - Desain Logo & Brand 

 - Desain Poster 

 - Desain Label 

 - Desain T Shirt 

 - Dan sequa hal yang berhubungan langsung denga ndunia desain. 

 

Demikian surat almarna Job Kerja ini saya buat dyngan menyesuaikan Keterampilan dan pengalaman 

kedja yang saya miliki. 

 

Terimakasih dan moon info mengenai kabab back dari Anda. 

 

Salam Kreatif. 

 

Ramadan Putra. 
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Sedikit tentang Saya, 
 
Alasan kenapa saya layak mendapatkan Job dari Anda ? 
Saya layak mengerjakan projek Anda dikarenakan saya memiliki minat tinggi terhadap dunia design, 

dan saya memilik wawasan mengenai perkembangan tren desain yang sedang menjadi topik 

terhangat didunia desain, serta saya menguasai beberapa progam desainn dengan sangat baik seperti 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan Corel Draw serta beberapa software pendukung lainya. 

 

Website Design 
Saya paham dan mengerti sekali bagaimana mendesain sebuah halaman website dengan 

memperhatikan segala aspek yang mempengaruhinya seprti HTML, CSS, CMS serta penggunaan 

Bootstrap Grid guna menyusun halaman website dengan baik dan rapi. 

 

Logo Brand 
Dengan pemahaman estetika penciptaan sebuah logo saya mampu menciptakan sebuah brand yang 

dimana segala aspek yang berhubungan dengan bidang usaha pemilik brand tersebut. 

 

Advertise, Poster, Printing dan Offset 
Saya paham bagaimana mengkomposisikan beberapa elemen desain guna menciptakan sebuah desain 

yang apik dan menarik dengan memperhatikan konsep dasar dan estetika desain yang ada. Sekaligus 

saya mengerti sekali bagaimana cara menyiapkan file proses cetak guna nantinya dapat menghasilkan 

hasil cetak yang baik dan warna cetak yang konsisten. 

 

Product Design 
Saya tahu bagaimana menciptakan sebuah tampilan produk yang nantinya dapat diterima di khlayak 

umum dengan mengindahkan selera konsumen dan kebutuhan pasar akan tampilan kemasan. 

 

Product Photography 
Saya mengerti cara menetapkan pencahayaan guna menghasilkan gambar yang hidup dan yang dapat 

menciptakan citra baik dimata konsumen. 


