VIDEOGRAF/FOTOGRAF TIL DK COMPANY
MED BASE I FOTOSTUDIET I IKAST

Til vores fotostudie i Ikast søger vi en videograf med erfaring i fotografi.
Vi arbejder hver dag med produktion af video og billedmateriale i alle afskygninger til kampagner, webshops og
kataloger for vores mange fashionbrands, både i studiet og på location og du vil i tæt samarbejde med vores marketing- og foto-afdeling deltage i produktionen af image videoer, SOME content, katalog billeder mm.
ARBEJDSOPGAVER:
PRIMA
•
Videooptagelse
•
Videoredigering
•
Lyslægning
SEKUNDÆR
•
Produktfotografering
•
Retouch
•
Modelfotografering
•
Filhåndtering
PERSONLIGE EGENSKABER:
Du er servicemindet, lærenem, og har et åbent og rummeligt sindelag – og en god portion uhøjtidelig humor.
Du er parat til at påtage dig medansvar i det daglige og varetage egne ansvarsområder selvstændigt samt
håndtere skiftende arbejdspres.
KVALIFIKATIONER:
Fokus på og erfaring med videoproduktion, herunder også billede produktion, gerne med fokus på mode.
Du skal mestre relevante programmer som fx Premiere Pro, DaVinci Resolve, After Effects, Photoshop og
Capture one.
VI TILBYDER:
En alsidig stilling som videograf, hvor du vil få mulighed for at veksle imellem fotografiske opgaver.
Med stillingen kommer der en stor grad af frihed under eget ansvar i en stor virksomhed med et bredt samarbejde på tværs af organisationen, samt gode personaleforhold. Arbejdstiden er 37 timer ekskl. pauser.
ANSØGNING:
Send en kortfattet ansøgning samt vedhæftede eksempler på dine video og fotografiske erfaringer,
til jobs@dkcompany.com – mærket ”Video/fotograf Ikast”.
Arbejdssted: Thrigesvej 2, Ikast
Vi kalder løbende ansøgere til samtale.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anders Westergaard
(anwk@dkcompany.com).

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, 14.000 engroskunder, 220 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-commerce platform. Den årlige omsætning er 3,1 mia. kr. Koncernen har
selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

