Erfarent kommunikationsmenneske
med handlekraft og godt overblik
søges til bureau i Thy
Midt i Thy ligger vi – Vizuall. Et lokalt design- og brandbureau, der samarbejder med fortrinsvis lokale
virksomheder, forsyningsselskaber og kommunale institutioner om alt fra brandopbygning til annoncering
og kommunikation. Både store og små. Vi har grafisk design, web, branding og kommunikation på paletten
og mangler lige nu den helt rigtige person til at fuldende vores hold.

Indrømmet! Vi er ikke fuldkommen skarpe på, hvad vi søger.
Men vi ved, vi har brug for en person, der:
- Er god til at træffe hurtige og kompetente beslutninger
- Sætter i gang, tænker kreativt og får ting til at ske af sig selv
- Har god analytisk fornemmelse
- Er god til at optimere på arbejdsgange og måder at gøre tingene på
- Er entreprenant, virkelysten og foretagsom
- Har gode projektlederkompetencer, godt overblik og holder en
god struktur
- Har god og relevant erfaring, minimum 3 år
- Har en relevant, kommunikationsfaglig baggrund og tænker strategisk
- Har et udpræget digitalt mindset
Hos os kan du komme til at arbejde med:
- Contentproduktion, strategi, webkommunikation, tekstforfatning,
annoncering, medieplanlægning, research, videoproduktion og
fotoredigering - alt efter din baggrund og faglige kompetencer
- Projektledelse af større og mindre kundeprojekter
- Udviklings- og forandringsprocesser internt hos os
- Intern markedsføring og kommunikation

Sikke en fest, vi skal ha’ sammen!
Vi glæder os til at modtage din
ansøgning på job@vizuall.dk
senest søndag den 8. august 2021.

Hvis du kan sætte kryds ved en god del af ovenstående,
så vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi forventer at holde samtaler i
slutningen af uge 33.

Så kan vi til gengæld tilbyde dig:
- En fleksibel position med gode muligheder for ansvar og udvikling
- Et ungt team af grinern mennesker, især Christian er virkelig sjov
- En skøn beliggenhed nede midt i Thisted i smukke lokaler med
højt til loftet og sprossede vinduer
- Pension, sundhedsforsikring, sommerfester, julegaver og andre
fine fordele
- Verdensklasse natur med gode bølger og flotte vandreruter
lige i baghaven

Har du spørgsmål til
stillingen, så ring endelig til
Elisa på 91 23 06 86.
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