Grafisk designer
til virksomhed i vækst
Hos GB Grafisk søger vi en erfaren og kreativ grafisk designer med flair
for emballage design samt design til digitale medier. Du skal være knivskarp
til at udvikle og visualisere dine kreative tanker, samt mestre balancen
mellem æstetik og funktion – både on- og offline.

EFFEKTFULDT DESIGN TIL NYE
OG EKSISTERENDE KUNDER

I GB Grafisk bliver du en del af et team, der sætter kunderne
i fokus og formår at skabe forretning samtidig med, at vi
ikke går på kompromis med kundeoplevelsen. Hverdagen
er præget af et højt tempo, hvor teamet står sammen om at
give kunderne de bedste løsninger hver gang.
Vores nyeste medlem i familien skal være en ambitiøs og
visuel grafisk designer, som skræddersyer løsninger ud fra
kundens behov. Det bliver din opgave at levere et bredt
udvalg af grafisk design til mange forskellige projekter.
Din primære opgave er at designe flotte emballager, som
sælger varer på hylden – men du vil også blive involveret i
online design og digitale projekter.
Du skal i høj grad kunne drive projekter selv, men skal samtidig være dygtig til at samarbejde med de andre kreative.
Vi har fokus på at yde en fantastisk service for vores kunder,
og vi går langt for at finde den rigtige løsning for den enkelte
kunde.

KVALIFIKATIONER

YDERMERE FORMÅR DU AT:
-

Levere nytænkende kreative løsninger
Udfordre det visuelle udtryk
Være initiativrig og forandringsparat
Sætte dig i kundens sted
Være handlings- og løsningsorienteret
Detaljeorienteret og kvalitetsbevidst

HVAD TILBYDER VI DIG?

Du tilbydes et spændende job som grafisk designer med
stort ansvar og alsidige opgaver i en mindre grafisk virksomhed.
Med kreativitet, design, unikke ideer og strategi på højt
niveau skaber vi sammen kommunikationsløsninger, der er
synlige og målbare – og danner grobund for gode og langvarige samarbejder med vores kunder.
GB Grafisk er centralt beliggende i Galten med kun 25
minutter til Aarhus, 20 minutter til Skanderborg/Silkeborg
– og 45 minutter til Viborg.

Du har en grafisk uddannelse og erfaring fra lignende stilling, hvor du har arbejdet med grafisk design til både mindre
og større projekter. Du skal have erfaring med alle former for
design til trykte medier og have god forståelse og erfaring
med online design og funktionalitet, samt arbejdsgangen
med digitale projekter.

Hvis du bliver ansat, bliver du en del af familien. Vi er ærlige,
arbejdssomme, kreative og idérige – så der er altid plads til
sparring og nye vinkler/idéer på vores opgaver. Du vil blive en
del af en virksomhed, der sætter kunderne først og er i gang
med en ny spændende rejse, som vi gerne vil have dig med på.

Din indgangsvinkel er positiv, du trives med frihed under
ansvar og motiveres af at levere skræddersyede løsninger,
der giver unikke kundeoplevelser.

Hvis du har nogen spørgsmål til jobbet, er du velkommen
til at kontakte bureauchef Heidi Holm-Pedersen på tlf.:
61 28 27 00.

INTERESSERET?

Vi forventer at holde samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt – senest den 19. maj.
Du skal sende din ansøgning til: hh@gbgrafisk.dk
– mærk den: Ansøgning GB Grafisk

