AMBITIØS BILLEDBEHANDLER
TIL BON’A PARTE
BRÆNDER DU FOR E-COMMERCE OG MARKEDSFØRING, OG ER DU INTERESSERET I MODE,
SÅ ER DU MÅSKE DEN RETTE KANDIDAT SOM BILLEDBEHANDLER
HOS DK COMPANY ONLINE (BON’A PARTE).
Vi søger en billedbehandler til DK COMPANY ONLINE/BON `A PARTE til vores inhouse marketing- og fotoafdeling,
hvor du vil blive en del af et kreativt team, og hvor du som billedbehandler sikrer, at kvaliteten på vores fotos er i
top og giver den bedste og mest farveægte oplevelse for vores kunder.
Er du feinschmecker og detaljeorienteret til fingerspidserne? Photoshop-specialisten, der retoucherer og
farvejusterer vores packs, lookbook samt model-fotos, hvor særligt huden og tøjets farve kan være en udfordring.
Du kan føre din billedbehandling sikkert fra start til slut og er indstillet på evt. udfordringer undervejs. Din
personlighed er præget af et godt drive og en klar kommunikation, og du har en naturlig interesse for, hvilke udtryk
der rører sig inden for fashion. Du har erfaring med billedbehandling og muligvis også med videoproduktion.

DINE ARBEJDSOPGAVER:

VI TILBYDER:

• Billedbehandling/farvejustering af packs, lookbook og
locationbilleder

• Et spændende job i en katalog - & online virksomhed

• Beskæring & navngivning af alle billeder
• Klargøring af trykklare pdf filer med high res samt
katalog med tryk profiler til tryk
• Color proof med trykkeri & trykstart i Tyskland
• Optimering af billedflow
• Koordinering ift. billedbehandling, der foregår i
Vietnam

• En arbejdsplads med gode kollegaer og et job med
mulighed for at sætte sit eget præg.
• Kollegaer, der som du selv, er teamplayers med
en positiv tilgang, der ser muligheder frem for
begrænsninger.
• Løn efter kvalifikationer

TILTRÆDELSE: Senest 1. september 2018
ARBEJDSTID: Fuldtidsansættelse i Ikast

DU ER:
• D
 ygtig Adobe-bruger (InDesign, Illustrator, Acrobat Pro
og især Photoshop)
• K
 endskab til PIM & Navision og katalog kæde
opbygning i Indesign vil være en fordel, men ikke et
krav
• Du behersker engelsk i skrift og tale

Ansøgning mrk. ”Colourist/Billedbehandler” sendes på mail til jobs@dkcompany.com.
Ansøgningsfrist senest 19.07.2018. Vi tager løbende kandidater til samtale, så send gerne 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.

