Grafiker/multimedie praktikant
Vil du være med til at skabe verdensklasse events, som
skaber glæde hos 85.000 mennesker hvert år?
Hos Aarhus Motion vil du indgå i et team, som målrettet arbejder med at arrangere attraktive
og nyskabende events, der skaber oplevelser for livet. Vi står bag flere kendte
events som eksempelvis DHL Stafetten og BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon.
Som praktikant hos os kommer du til at indgå i den daglige planlægning af vores
events i tæt samarbejde med vores grafiske team. Her vil du få rig mulighed for at byde ind
med idéer og inputs til videreudviklingen af vores events.
Vi forventer, at du…
…vil bidrage med kreative idéer til den videre udvikling af grafisk materiale både til tryk 		
og digtalt
...vil deltage i den kreative proces og design af visual identitet til nye events
…vil bidrage til videreudvikling af vores hjemmeside 		
…vil udarbejde grafiske elementer til de sociale medier
...er rutineret bruger af Adobe programmerne InDesign, Illustrator og Photoshop. 		
Kendskab til Lightroom og Premiere Pro er et plus.
...vil udarbejde designmanualer samt vedligeholde vores billededatabase
For at komme i betragtning som praktikant, skal du være kreativ og idérig. Du skal have lyst til
og mod på at arbejde selvstændigt, tage lead på opgaven og sikre, den bliver fulgt til dørs. Du
bliver en del af et team bestående af 15 personer, og du trives derfor i et team-orienteret
miljø, hvor samarbejde er alfa og omega. Du er åben og imødekommende af natur og ikke
bange for at have en bred kontaktflade. Vi forventer også, at du deltager i praktiske opgaver til
selve arrangementerne.
Praktikstillingen er ulønnet og ønskes besat med opstart primo august 2019 og min. 3 måneder
frem. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider afhængig af afholdelsen af arrangementer i praktikperioden. Du skal samtidig forvente, at der i perioder vil forekomme
weekendarbejde ifm. vores events. Det er en klar fordel, hvis du har et kørekort.
Du kan læse mere om vores events på: www.aarhusmotion.dk
Spørgsmål kan rettes til Harpa S. Winandy på mail: harpa@aarhusmotion.dk
eller på tlf.: 51 21 99 05.
Ansøgning, CV og portfolio sendes på mail til: ansogning@aarhusmotion.dk.
Skriv venligst “Grafiker/Multimedie praktikant” i emnefeltet.
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
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