KREATIV KONCEPTUDVIKLER/ADÉR
TIL BON’A PARTE
ER DU EN KONCEPTUEL STÆRK IDÉMAGER, DER BRÆNDER FOR MODE OG STYLING,
LAYOUT SAMT PRODUKTION OG VIL VÆRE MED TIL AT VIDEREUDVIKLE VORES KATALOGER,
SÅ ER DU MÅSKE DEN RETTE KANDIDAT TIL STILLINGEN SOM KREATIV AD’ER HOS
DK COMPANY ONLINE (BON’A PARTE).
BON’A PARTE søger en kreativ konceptudvikler/AD’er,
der bliver ansvarlig for vores katalogproduktion og for
at opretholde og videreudvikle BON’A PARTEs DNA og
visuelle udtryk på alle kanaler.
Dine opgaver vil blandt andet omfatte grafisk
opsætning af vores kataloger fra start til produktion
hos trykkeri. Du forsøger kontinuerligt at hæve
niveauet og generelle udtryk og brænder for at udvikle
nye marketingkoncepter, men er samtidig en profil,
der selv kan producere og få tingene udført.
Du vil indgå i marketingafdelingen, hvor du refererer
til marketingchefen. Du har ledelsesmæssigt
ansvar for tre personer, som til sammen står for den
kreative profil og udtryk hos BON’A PARTE. I har alle
faglige spidskompetencer, men det er i jeres tætte
samarbejde, I skal sprænge rammerne for vores
kommunikation og kampagner.
DINE ARBEJDSOPGAVER:
• L ayout på fysiske kataloger i InDesign og input til
location, billedstil, modelvalg, storyboard til kataloger
m.m.
• Ansvarlig for rentegning, korrekturproces,
sprogversionering & produktion af syv kataloger årligt
• Sikre brand DNA og kommunikation på tværs af kanaler
• Visuel story board til film/video
• A
 nsvarlig for færdiggørelse af trykprofiler/kontakt til
trykkeri

DU ER:
• D
 ygtig Adobe-bruger (InDesign, Illustrator, Acrobat Pro
og Photoshop)
• K
 endskab til PIM & Navision, katalog kæde opbygning i
Indesign vil være en fordel, men ikke et krav
• Positivt mindset og teamplayer
• K
 reativ og har samtidig hands on i forhold til
produktion og implementering
• K
 ompetent og har flere års erfaring med at udvikle nye
kreative idéer og koncepter, der kan flytte BON’A PARTE
i rigtig retning i forhold til strategien
• S tor mode-entusiast og ved, hvad der rører sig i
branchen
• Har sans for at optimere procedurer i afdelingen
VI TILBYDER:
• E t spændende job i en e-commerce virksomhed,
hvor salg via on/off-line kataloger er vores vigtigste
markedsføringsredskab
• E n arbejdsplads med gode kollegaer og et job med
mulighed for at sætte sit eget præg.
• K
 ollegaer, der som du selv, er teamplayers med
en positiv tilgang, der ser muligheder frem for
begrænsninger.
• Løn efter kvalifikationer, god kantine og øvrige forhold
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• K
 onceptudvikler i samarbejde med øvrige kreative
team
• Procesoptimering
• L edelse af tre personer, der primært varetager
produktion af onlinekataloger, billedbehandling og
fototure

Ansøgning mrk. ”Kreativ konceptudvikler/AD’er” sendes på mail til jobs@dkcompany.com.
Ansøgningsfrist senest 15.07.2018. Da vi løbende vælger kandidater ud til samtale, bedes du sende din ansøgning
hurtigt. Ved yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marketing Manager Sanne Bodholdt på
mail: sbo@dkcompany.com eller mobil +45 23687014.

Se mere om DK COMPANY ONLINE / BON’A PARTE:
www.bonaparteshop.dk / facebook.com/bonaparteshop.dk / #bonaparteshop
BON’A PARTE indgår i DK Company koncernen, som er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede
medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Produktporteføljen er bred og mulighederne er store i en koncern med 20 brands,
14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3 mia.
kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

