Grafisk designer søges

… til ungt dynamisk reklame- & webbureau
Vizuall er i rivende udvikling og søger en erfaren grafisk
designer eller mediegrafiker. Som Vizualls nye medarbejder vil du være i dialog med kunderne, og fungere som
sparringspartner omkring muligheder indenfor kommunikation og markedsføring. Du vil stå for at få løsningen
skitseret, fremlagt og afstemt hos kunden, og i samarbejde med dine kollegaer får opgaven løst til tiden.
Vizuall er et af Thy-Mors’ førende reklame og webbureauer med over 200 kunder i lokalområdet. Du bliver en
del af et lille men super engageret team, som har fokus
på at udvikle sig både personligt og fagligt.
Du vil i tæt samarbejde med dine kollegaer i huset få enderne til at mødes, så opgaven bliver løst til kundens tilfredshed.
Du har fokus på det faglige niveau, og værdsætter de
gode relationer højt i hverdagen, samt sætter stor ære i,
at dine aftaler bliver overholdt. Det er afgørende for dig,
at dine kunder oplever dig som faglig stærk, serviceminded og en god, troværdighed sparringspartner.

Vi forventer, at du som person er:
• Vant til at arbejde selvstændigt, og dine evner til
at planlægge din hverdag gør, at du er på forkant
med opgaverne.
• God til at skabe tillid, og kan indgå i dialog med
kunden.
• Vant til og trives med en travl hverdag, og med dit
drive og gåpåmod, bidrager du positivt til at løse
de mange forskellige opgaver.
Virksomheden tilbyder:
Du vil indgå i et fagligt inspirerende miljø af kompetente kollegaer, og vil være en del af et team, hvor
kvalitet og service er i højsædet.
Du tilbydes ydermere et job i en dynamisk virksomhed med et uformelt arbejdsmiljø og en fri omgangstone, hvor positiv energi og godt humør er
vigtige elementer i hverdagen. Vizuall har kontor i
dejlige omgivelser hos Videncenter Thy-Mors.  
Lønniveau i henhold til jobbet og dine kvalifikationer.

Arbejdsopgaverne vil være følgende:
• Grafiske designopgaver fra udarbejdelse af
visitkort til corporate identity og web design.
• Sikre opfølgning og vedligeholdelse af
kundeporteføljen.  
• Konceptudvikling for kunder og for intern
markedsføring.
Din baggrund:
Vi forestiller os, at du kommer med en relevant
uddannelse, samt har solid erfaring fra lignende
stilling, herunder arbejdet med AD opgaver.
Det vil være et plus, hvis du har kendskab til
styring af webprojekter.
Vi forventer, at du:
• Har en god fornemmelse for æstetik, farver og
kompositioner – og at du har interesse for at følge
udviklingen indenfor branchen.
• Er superbruger af Adobe Photoshop, InDesign,
Illustrator og Acrobat.  
• Er fortrolig med prepress, og klargøring af filer
til tryk.
• Har kendskab til CMS. Det vil være en fordel at
du kender Wordpress og Umbraco. Men ikke et
must.

Få yderligere kendskab til Vizuall på: vizuall.dk
Løn:
Efter kvalifikationer.
Ansøgningen sendes til:
Elisa Grauenkjær, mediegrafiker & indehaver
job@vizuall.dk
Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Mærk: ”Ansøgning webudvikler”
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Vi tager løbende
samtaler.
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt gerne
indehaver Elisa Grauenkjær på tlf.: 91 23 06 86.
Tiltrædelse:
Der er tale om en fast stilling med opstart 3. marts
– men vi venter gerne på rette person.
Ansøgningsfrist: 15. februar 2018.

