GRAFISK DESIGNER MED INTERESSE FOR VIDEO
SØGES TIL KAREN BY SIMONSEN OG MY ESSENTIAL WARDROBE
Er du passioneret omkring visuel kommunikation, har du erfaring med at skabe kreative og kommercielle grafiske løsninger,
og kunne du tænke dig at blive en del af et energisk brand i rivende udvikling? Så læs med her.
Til vores marketingafdeling hos DK Company i Ikast søger vi lige nu en motiveret grafisk profil, som brænder for at udvikle og eksekvere visuelle opgaver. Vores brands Karen By Simonsen og My Essential Wardrobe er på en spændende vækstrejse og vi søger
derfor en grafisk designer, som kan være med til at drive vores grafiske spor samt skabe nyt og inspirerende materiale.

DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:
-

At udvikle og eksekvere et stærkt visuelt aftryk, der kan foldes ud i hele værdikæden.

-

At skabe best-in-class grafik på vores digitale platforme og fysiske touch points – både b2b og b2c.

-

Udvikle vores brug af video-formatet på tværs af kanaler

-

At udarbejde kampagnemateriale, webshop content, diverse tryksager, og inspirerende kataloger til at understøtte brandet.

-

Agere kreativ sparringspartner for dine øvrige marketingkollegaer og i de to brands.

-

Derudover at løse små og store opgaver der skabes i en kreativ og dynamisk organisation

FAGLIGE OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
-

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som grafiker, multimediedesigner eller lignende

-

Du har erfaring fra lignende stillinger

-

Du er superbruger i Adobe pakken (Erfaring med PremierePro, After Effects er en fordel)

-

Du ved hvordan man sikrer et stærkt og attraktivt brandunivers og besidder en højt udviklet æstetisk sans.

-

Du er struktureret, detaljeorienteret og god til at holde overblikket i en alsidig hverdag.

-

Du er en serviceorienteret team-player, som fungerer godt i en travl og omskiftelig hverdag.

-

Behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Du kommer til at være en del af en dynamisk marketingafdeling, hvor vi alle brænder for sagen, er dedikerede og ambitiøse
omkring vores arbejde. Vi fremmer et energisk, positivt og inspirerende miljø, hvor vi i en travl hverdag gør vores bedste for at
lykkedes.

HENVENDELSE
Send din ansøgning inklusiv CV + portfolio til jobs@dkcompany.com mærket ”Grafisk designer KBS og MEW”. Vi kalder løbende
ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Jacob Tange Jessen på jaje@dkcompany.com eller telefon 51 49 10 49. Arbejdsstedet er i Ikast.

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, 5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den
årlige omsætning er 4 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 www.dkcompany.com.

