HÅR & MAKE-UP
ARTIST / STYLIST
Er du uddannet makeupartist eller har en solid erfaring indenfor frisør- eller
kosmetikbranchen og er du vant til at lægge makeup på andre?
Så er du måske den vi står og mangler
Til et barselsvikariat søger vi en makeupartist/stylist, som i samarbejde med vores e-com
fotograf skal stå for den daglige produktion af modelbilleder til egen web samt vores Key
Account kunder.
Du kommer til at indgå i et dynamisk team med fotografer og fotopiccoliner, og vil
også have kontakt med vores marketingsafdeling, hvor du bl.a. vil møde koordinatorer,
grafikere, videografer samt social media medarbejdere.
ARBEJDSOPGAVER:
Modelbilleder er en meget vigtig del af vores salgsmateriale, og dit primære job vil
derfor være at sikre en høj kvalitet af billeder i samarbejde med vores e-com fotograf,
herunder:
. Modelskydninger på tværs af vores 9 brands, både herre- og dameskydninger
. Makeup samt styling af hår
. Hjælp til styling af sæt på modelskydninger
. Udvælgelse, navngivning, samt upload til vores eksterne leverandører
. Hjælpe til i packshotsstudiet når der ikke er modelskydninger
. Booking og koordinering af fotografer og modeller
. Diverse ad-hoc opgaver
KVALIFIKATIONER:
. Uddannet makeupartist eller erfaring indenfor frisør- eller kosmetikbranchen
(eksempelvis MAC), hvor du har en solid erfaring i at lægge makeup på andre
. Erfaring med styling af hår, både herrer og damer
. Erfaring fra lignende jobs er en fordel
. Flair for IT da meget af tiden vil foregå foran en computer under og efter skydningerne
. Taler, skriver og forstår engelsk

OM DIG:
Da meget af din tid kommer til at gå med interne fotoskydninger, er det vigtigt at du
befinder dig godt med rutineprægede opgaver. Du er kvalitetsbevidst og har et godt øje
for detaljerne. Herudover er det vigtig for os, at du er energisk, udadvendt og har gode
samarbejdsevner.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mette Østergaard Skytte
på 2349 4959.
ANSØGNINGSFRIST:
30. november 2021. Vi behandler dog ansøgningerne løbende og du bedes derfor sende
din ansøgning samt CV hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com mærket ”MAKE-UP
ARTIST”. Du må meget gerne vedhæfte billeder/portfolio af tidligere arbejde.
ARBEJDSSTED: Vejle
TILTRÆDELSE: Efter aftale
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

