Mediegrafikerelev

Selvstændig og struktureret mediegrafikerelev til digitale opgaver
Vi søger en digitalt orienteret mediegrafikerelev til selvstændigt at varetage vores digitale opgaver, såsom diverse hjemmesider (Wordpress),
digital signage m.m. Du vil som elev komme til at arbejde med online projekter, markedsføring, grafisk design, webudvikling, konceptudvikling og meget mere. Vi er et ungt team på ca. 17 medarbejdere og er placeret i store, lyse lokaler på Refshaleøen.

Om dig
Vi søger en elev, der især har erfaring med:
•
•
•

Wordpress
Photoshop
Indesign

Hvis du kan kode frontend er det fint, men ikke et krav. Vores dygtige team af udviklere står klar til at hjælpe dig. Derudover må du gerne gå
op i det grafiske udtryk og design. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og følge opgaverne til dørs. Du er fokuseret, målrettet og kan
overholde deadlines.

Om stillingen
Som mediegrafikerelev får du ansvar for webbaserede projekter fra mockup til færdig funktionel webside. Afhængigt af dine egne ambitioner
kan jobbet udvikle sig i retning af mere kundekontakt eller projektledelse.
Arbejdstid og løn vil være efter overenskomst. Spørgsmål til stillingen bedes rettes til Cecilie Ljungmann på tlf. 53 56 23 56. Du bedes sende
din ansøgning til job@dentalmedia.dk gerne snarest muligt og senest torsdag den 20. Juli 2017.

Om Dental Media
Vi er et digitalt mediebureau med fokus på tandlægebranchen. Som tandlægens digitale partner hjælper vi tandlæger i hele Norden med
vækst og optimering af deres klinikker. Vi er i rivende udvikling og savner derfor en elev til at varetage vores webopgaver. Vi har kontor i det
kreative miljø på Refshaleøen, tæt på havnebus, Mikkellers Barrel-Room og Restaurant Amass. Vi tilbyder en stilling med personligt ansvar,
fleksibilitet samt et rart arbejdsmiljø med gode kollegaer.
Vi ser frem til at høre fra dig.
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