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Grafisk designer med flair for web

Vi er på udkig efter en dygtig og passioneret grafisk kollega til vores lille marketingteam,
som består af en marketingkoordinator, en content marketeer og en grafiker, som nu
skal prøve noget nyt.
Det er en deltidsstiling på 15-25 timer pr. uge alt efter kvalifikationer og ønsker. Arbejdspladsen ligger i Emdrup lige
ved stationen. Du refererer til salgs- og marketingchefen, og tiltrædelse er hurtigst muligt.
Du kommer til at spille en vigtig rolle i teamets konstante produktion af grafik og content til vores hjemmesider
EduLab.dk og FessorsForum.dk, sociale medier og printmaterialer.
Det er en stor fordel men ikke et krav, hvis du kan finde på og er interesseret i mere end bare grafik - fx tekst og
video.
Sagt på en anden måde: Vi er ikke en stor afdeling, så hvis du har lyst og evner til det, kan du komme til at arbejde
med mange forskellige typer af opgaver.
Vi lægger dog størst vægt på, at du kan trylle med grafik og billeder i InDesign, Photoshop og Illustrator og er fiks på
fingrene, når du skal håndtere vores hjemmesider i WordPress.

Dine arbejdsopgaver
•
•
•
•

Skabe inspirerende og kreative bannere, grafik og landing pages
Være med fra start i opbygning og design af nye samt vedligeholde eksisterende websites og landing pages
Bidrage til idéudvikling og optimering af generel grafisk indhold samt være med til at forbedre brugeroplevelsen
for vores kunder
Have lyst til at løse mange grafiske ad hoc-opgaver

Kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du er erfaren bruger af Adobe Pakken Illustrator, Photoshop og InDesign
Du har bred erfaring med WordPress samt basis erfaring og forståelse for styling af CSS
Du har gerne erfaring med simpel video, fotografering og efterbehandling og kan arbejde i Premiere Pro og
After Effects
Du har et godt skriftligt dansk
Du kan arbejde sammen med de andre i afdelingen, men også have selvstændigt ansvar for egne opgaver
Du er under uddannelse med cirka 2 år tilbage. Du kan også være uddannet grafiker, multimediedesigner, grafisk
designer eller have bred erfaring med ovenstående
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Vil du vide mere,
er du velkommen
til at kontakte:

Personlige egenskaber
Du er kreativ, har sans for detaljen og kan eksekvere. Vi forventer
desuden, at du løser opgaver med ansvarlighed og engagement og er
imødekommende. Og så har du naturligvis godt humør – også selvom
du måske bliver forstyrret indimellem.

Du får 60 dejlige kollegaer, som...
•
•
•

Mathilde Vestergaard
HR-chef
HR & administration
job@edulab.dk

er et dynamisk hold med respekt for helheden, selv om vi har
forskellige baggrunde, alder, evner og erfaring
er med til at skabe optimale vilkår for at vokse – fagligt og
personligt
arbejder i et uformelt miljø og har én ting til fælles: Vi vil gøre
verdens børn bedre til matematik

Vil du være en del af teamet?
Send din ansøgning og dit CV til vores HR-manager Mathilde på
job@edulab.dk og fortæl, hvorfor du er den rette til jobbet. Vær
opmærksom på, at der ikke er nogen ansøgningsfrist, men at stillingen
bliver besat, så snart vi har fundet den rette.
Vi ser desuden frem til at modtage tre eksempler på grafisk arbejde,
du selv har udarbejdet, og som viser en bredde af dine kvalifikationer.
Når du sender din ansøgning og CV, så accepterer du samtidigt, at vi
opbevarer dine personlige oplysninger ifm. rekrutteringsprocessen.

Line Holm Christoffersen
Team Manager
Salg og Marketing
lineh@edulab.dk
Få et indtryk af
Team EduLab her

Om EduLab
EduLab er virksomheden bag MatematikFessor - en digital
læringsportal som 75 % af alle danske grundskoler bruger i
undervisningen. Vi arbejder hver dag for at gøre verdens børn bedre
til matematik. I Norge er portalen introduceret under
navnet MatteMestern.no og i Sverige under navnet
Matematikportalen.se og i Holland under navnet Rekenprof.nl.
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