
STILLINGEN
Vi mangler en arbejdsom, kunde- og servicemindet grafiker, som med stor teamspirit kan hjælpe
os med at servicere en lang række af fantastiske kunder og samarbejdspartnere.

Dine arbejdsopgaver vil spænde vidt, lige fra design af visitkort og bildekorationer, til store fuldindpakninger
i printog komplette skilte og facadeløsninger med og uden lys.

Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 7.30-16.00 og fredag kl. 7.30-14.00.

OM DIG
Kreativitet, engagement og faglighed er det som betyder noget for dig.
Du er pertentlig og grundig i dit arbejde og klar til at blive en del af et godt team af dygtige kollegaer.

Vi forventer at du:

-  har en relevant professionel baggrund i grafisk design
-  er kreativ, grundig og ambitiøs, og med stor erfaring i faget
-  er superbruger af Illustrator, Photoshop, CorelDraw og lignende software
-  kan levere kreative løsninger til alle typer kunder, uanset branche og størrelse
-  kan overholde deadlines og arbejde selvstændigt, men er teamplayer af natur
-  kan håndtere korte deadlines, udfordrende kunder og opgaver, og perioder med fart på
-  kan kommunikere direkte, let og ordentligt med vores kunder, og håndtere priser og tilbud
-  kan overskue og planlægge egne opgaver, lige fra første kontakt til det færdige resultat

I jobbet bliver du en vigtig person i virksomheden med muligheder for indflydelse på hverdagen samt fremtiden.
Vi lægger stor vægt på at have en positiv, uformel og humoristisk omgangstone samt et godt arbejdsklima, hvor vi 
arbejder både på tværs af organisationen, i teams og projektorienteret.

DU TILBYDES
Et fast job i en virksomhed, som gennem mere end 28 år har gjort det godt, og fået opbygget en god og fast kundekreds.
Vi har ofte travlt og mange bolde i luften, men hjælper altid hinanden med at få tingene gjort. 
Vi har frokostordning, mulighed for flextid, og tilbyder naturligvis løn efter dine kvalifikationer og kompetencer.

Send dit CV og portfolio i en kort ansøgning som tydeligt understreger, hvorfor du er den rette til stillingen, og vil være
vores kommende kreative kollega. Ansøgningen sendes til casper@prodesign.dk mrk “Grafiker”. 
Ansøgere vil få automatisk besked når ansøgningen er modtaget. 

Er du vores
nye grafiker?


