//DK Company Vejle søger
Grafisk Designer//
Til vores brand Solid og Casual Friday søger vi en grafisk designer der
er kreativ, nytænkende og som er vant til at deltage aktivt i udvikling af
den visuelle grafiske identitet i tæt samarbejde med de andre grafikere
og brands.
Vi tilbyder en stilling i en spændende virksomhed og en hverdag med masser
af faglige såvel som personlige udfordringer. Du vil blive en del af en uformel
organisation med plads til smil og hvor samarbejdet med kollegaer på tværs
af organisationen prioriteres.
DINE ARBEJDSOPGAVER:
• Udarbejdelse af grafisk materiale til nyhedsbreve, webshop, SoMe-kanaler og
annoncering
• Udarbejdelse af diverse materialer til salg, wholesale, retail og internt
• Udarbejdelse af præsentationer, lookbooks, kataloger og kampagnemateriale
• Udarbejdelse af visuelle elementer til showrooms, retail og messer
• Udvikle og vedligeholde brandenes visuelle identitet og udtryk
• Diverse grafiske opgaver
DINE KVALIFIKATIONER:
Vi søger en grafiker med teamplayer indstilling, som arbejder målrettet og sætter
en ære i at levere høj kvalitet i sit arbejde. Du er positiv, energisk, udadvendt
og klar på de alsidige opgaver, der kan opstå i afdelingen. Du er struktureret og
bevarer overblikket i hektiske situationer og kan arbejde med flere projekter
sideløbende. Du forstår at planlægge dit arbejde omkring deadlines og har sans for
organisering. Du sætter pris på at arbejde i et uformelt miljø uden hierarki og er
altid klar på at hjælpe dine kollegaer.
•
•
•
•
•

Du har en uddannelse inden for grafisk design
Du er superbruger af Adobe CC (InDesign, Photoshop & Illustrator)
Du har min. 3 års erfaring i lign. stilling
Du forstår dansk og engelsk
Erfaring med Premiere Pro er et plus

Du er passioneret omkring dit arbejde, kreativ og nytænkende. Du er
løsningsorienteret, samvittighedsfuld og forstår vigtigheden af at overholde
deadlines - selv når tingene går stærkt. Vi arbejder i et miljø i konstant udvikling,
højt tempo og med mange nye udfordringer løbende. Du trives med et stort ansvar
og har en selvstændig og proaktiv tilgang til dine opgaver. Du er udadvendt og glad
for at arbejde med mange forskellige mennesker i dagligdagen.
Ansøgning: Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 15.08.2021 til
jobvejle@dkcompany.com mærket ”Grafisk Designer”. Vi afholder løbende
samtaler med relevante kandidater.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Marketing Manager Nicole Rindsig på tlf. +45 5336 7050.
ARBEJDSSTED: Vejle
TILTRÆDELSE:

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 22 brands, 16.000 engroskunder,
200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3.5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien,
Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i
Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

Snarest muligt

