GRAFIKER TIL B.YOUNG RETAIL - BARSELSVIKARIAT
Leder du efter nye udfordringer, er du kreativ men også struktureret?
Til vores retail-afdeling søger vi en grafiker, som brænder for kreativ og iderig udvikling, men samtidig også for at kunne producere effektivt i
en til tider travl hverdag. Du vil indgå i et dagligt samarbejde med vores retail-koordinator og i fællesskab finde de bedste grafiske løsninger til
vores b.young butikker.
ARBEJDSOMRÅDER
• Udvikle og layoute POS materiale til brug i vores butikker
• Udvikle og layoute kampagnekalender
• Udvikle og layoute kampagnemateriale
• Grafiske elementer og udfærdigelse af nyhedsbreve til kundeklub
• Sikre en grafisk rød tråd i butikkerne i forhold til b.young brandets dna
• Udvikle og layoute butiksannoncer til brug på de sociale samt trykte medier
• Udvikle og opsætte materiale på forespørgsel fra individuelle butikker
• Grafisk opsætning af andet materiale anvendt i retail
• Diverse grafiske ad hoc opgaver
DIN BAGGRUND
Vi forventer, at du er kreativ, nytænkende og har sans for detaljer. Du arbejder selvstændigt og er både grundig og meget ansvarsbevidst.
Samtidig er det vigtigt at du arbejder struktureret og befinder dig godt med rutineopgaver. Du elsker at have travlt og sætter en ære i at levere
kvalitet i dit arbejde. Du har lyst til at arbejde med modebutikker og forsøger kontinuerligt at hæve niveauet for vores grafiske materialer.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Uddannet grafiker
• Minimum 2 års erfaring som grafiker, og meget gerne erfaring fra retail
• Fortrolig med Adobe-pakken, herunder Illustrator, InDesign og Photoshop
• Dygtig til formulering på både dansk og engelsk
• Du har en stærk æstetisk sans, brænder for design og er med helt fremme på de nyeste tendenser
inden for digital såvel som trykt markedsføring
VI TILBYDER
• Et kreativt arbejdsmiljø i en spændende virksomhed
• En uformel organisation med plads til smil og højt humør
• Et godt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen
• 37 timer ugentligt på domicilet i Vejle og løn efter kvalifikationer
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Heidi Egebæk Villumsen på tlf. +45 23 83 01 84
Ansøgningsfrist: 20. august 2018 - vi behandler ansøgningerne løbende, og ser frem til at modtage din ansøgning på:
jobvejle@dkcompany.com – mærket “Grafiker – retail”
Tiltrædelse:
1. oktober 2018
Arbejdssted:
Vejle

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 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, 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

