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Ми не просто компанія, 
а команда друзів, які 
створюють трендові, 

незабутні проекти для 
YouTube! У нашій 
команді працюють 

найкращі креативники 
з усього світу: Європи, 
Азії, Африки, Північної 
та Південної Америки. 

 
 



Greative Mind — міжнародна компанія, наші офіси вже відкриті у 
Києві, Дубаї та Мінську і це лише початок.Ми розвиваємося так 

стрімко, що з кожним місяцем нарощуємо набір творчих людей, які 
готові разом із нами потрапити у світовий топ проектів та гідно 

монетизувати свій талант! 



Наші офіси працюють у 
Дубаї, Києві та Мінську. Ми 
отримали понад 30 нагород 
від YouTube, серед яких 2 

діамантові, 13 золотих та 24 
срібні кнопки. Усього за 
пару років ми відкрили 

понад 50 каналів, наші відео 
переглянули понад 18 

мільярдів разів і ця цифра з 
кожним місяцем зростає на 

1 мільярд! Наші канали 
виходять 18 мовами світу. 
Тепер ти розумієш, чому 

робота для нас – це 
захоплення! 



ЧОМУ ПРАЦЮВАТИ В CREATIVE MIND - ЦЕ МРІЯ 
ТВОРЧОЇ ЛЮДИНИ? 

З НАМИ ТИ МОЖЕШ ОТРИМАТИ: 

Ми побудували власну систему відбору людей, у якій головне не досвід, а талант та 
старанність. Не так важливо, де ти працював раніше, важливо, наскільки ти відкритий до 

нових ідей і як швидко навчаєшся. Ми навчаємо нових співробітників за спеціальною 
інтенсивною методикою, яка у найкоротший термін дає максимальний результат! 



У нас в компанії є вакансії, які передбачають роботу 
на віддаленій основі. Супер рішення для любителів 

поринути в роботу, лежачи на дивані, сидячи в 
улюбленому кафе або парку. 



У Greative Mind є виняткова можливість не просто творчо проявити себе 
на тій чи іншій посаді, а й відкрити ті межі, про які ти раніше не 
здогадувався. Вже кілька років ми практикуємо власну систему 

індивідуального підходу кожного співробітника. Ця система дозволила 
нам та нашим хлопцям бути не просто фахівцями в одній сфері, а й 

розпізнати нові таланти наших співробітників та успішно застосувати їх 
у роботі. 



З НАМИ ТИ МОЖЕШ ПОБУДУВАТИ КАР'ЄРУ ШВИДКО! 
Все просто: ти класно працюєш, намагаєшся, вникаєш, отримуєш крутий 
результат. За рахунок твого особистого внеску у загальну справу компанія 

швидко росте, а разом із нею ростеш і ти. Ми зацікавлені у розвитку 
кожного співробітника! 



Одне з наших правил: художник не має бути голодним! Ми 
хочемо, щоб зусилля та старання наших дітей приносили їм 

відчутну нагороду, тому розробили спеціальну систему 
бонусів за успішні проекти. 



У нас багато крутих та успішних проектів! 
Одним і прикладом є КАНАЛ RATATA 

Проект, який увірвався на простори YouTube 
та зібрав свої перші мільйони переглядів та 
передплатників уже через три місяці після 

запуску. 



Не менш цікавим і вражающим є канал RATATA 
CHALLENGE 

На нашому каналі ви знайдете цікаві вироби, 
розіграші, челенджі, корисні лайфхаки! 

Завжди можна знайти корисні лайфхаки, цікаві 
розіграші для друзів та багато іншого. 

З нами завжди весело:) 



Зацікавило? 
Тоді гайда до нас! 

Ми всьому навчимо,головне твоє 
бажання розвиватись та креативно 

мислити! 
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