
INDUSTRIEL DESIGN PRAKTIKANT
CHECK-IN PÅ DIN PRAKTIK

Om virksomheden

Marcus Pedersen er en lille og dynamisk virksomhed specialiseret i industriel design til lufthavne. Vi arbejder i krydsfeltet 
mellem design, ingeniørvidenskab og håndværk, hvor faglighederne er repræsenteret af et ungt og tværfagligt team. 

Du vil blive en del af et engageret team, der ser frem til at byde dig velkommen i vores uformelle miljø, hvor dit drive, dine 
ideer, perspektiver og dit bidrag til den positive stemning vil blive værdsat.

Vi har kontor i Aalborg Lufthavn, produktion i Nørresundby samt kontor på Frederiksberg, hvor du vil have din daglige gang. 
Praktikken er ulønnet.

Din arbejdsdag hos os

• Du kommer til at arbejde bredt med design inden for både produkter og grafik

• Du får ansvar for dine egne designprojekter og kommer til at deltage i alle projektfaser

• Du vil blive udfordret fagligt og får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver

Dine kompetencer

• Du er god til at visualisere dine ideer, koncepter og designs gennem 3D-modellering og rendering

• Du har en veludviklet æstetisk sans med øje for detaljen, både i forhold til produkter og grafik

• Du er erfaren bruger af et program til 3D-modellering (fx SolidWorks eller Rhino), et renderingsprogram (fx KeyShot) samt  

   Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator

• Du arbejder struktureret og selvstændigt, og er god til at overholde deadlines

• Du er dygtig til at omsætte indsamlet viden fra fx brugerstudier til funktionelle løsninger

• Du er god til at tænke i helheder, og forstår at vores produkter skal indgå i større systemer

Interesseret?

Vi glæder os til at høre fra dig! Kontakt Niels Marcus Pedersen på niels@marcuspedersen.dk (“Praktik”) eller tlf. 40 90 06 02. 

Ansøgning, CV og portfolie skal sendes til os asap og senest d. 1. juni 2018. Vi holder løbende samtaler.

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

Vi glæder os til at høre fra dig!


