
GRAFISK DESIGN PRAKTIKANT
CHECK-IN PÅ DIT NYE JOB

Om virksomheden

Vi er en yngre, vækstende dansk virksomhed, som designer, udvikler og producerer high-end produkter til lufthavne – fx 
selvbetjeningsautomater, security checkpoints og møbler. 

Vi arbejder ambitiøst med at forene funktionalitet og holdbarhed med brugervenlighed og æstetik i alle vores produkter, og vi 
går gerne langt for at nå i mål med de helt rigtige løsninger. 

Virksomheden er knap fem år gammel og består af et engageret team af ingeniører, designere, arkitekter og produktionsfolk. 
Ud over montage og kontor i Nørresundby har vi for nyligt ekspanderet med et kontor på Frederiksberg, hvor du vil få din 
daglige gang.

Vi har en uformel omgangstone og et dynamisk og inspirerende miljø, hvor du får ansvar og bliver involveret fra dag ét. 
Du vil blive udfordret fagligt og få stor indflydelse på dine arbejdsopgaver. Du skal kunne arbejde indenfor vores visuelle 
retningslinjer og sikre et ensartet udtryk på tværs af vores platforme.

Om dig

• Du er en dygtig, ambitiøs og engageret grafiker eller grafisk design studerende 

• Du er superbruger i Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator

• Du har en veludviklet æstetisk sans 

• Du er grundig, struktureret og har øje for både detalje og helhed

• Du kan arbejde selvstændigt, og er god til at overholde deadlines

• Du er fortrolig med at kommunikere på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt

• Du har et godt humør og en venlig fremtoning

Eksempler på opgaver

• Vedligeholdelse og videreudvikling af Marcus Pedersens visuelle identitet 

• Udvikling af skabeloner og guides til vores grafiske arbejde

• Layout og opsætning af brochurer, invitationer, kampagnemateriale osv.

• Dialog med trykkerier og klargøring af materiale til tryk

• Planlægning af events og messer

• Diverse marketingrelaterede ad hoc-opgaver



Interesseret?

Kontakt Niels Marcus Pedersen på niels@marcuspedersen.dk (“Praktik”) eller tlf. 40 90 06 02. 

Ansøgning, CV og portfolie skal sendes til os senest d. 1. marts 2018. 

Du kan læse mere om virksomheden og vores produkter på www.marcuspedersen.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!


