NUURA SØGER GRAFISK DESIGNER
OM NUURA
Vores mål er at skabe unik og æstetisk belysning, som afspejler den overdådighed og glæde, der findes i den nordiske natur.
Altid med udgangspunkt i lysekronen tilbyder Nuura belysningskollektioner, som beriger og fuldender indretningen i private
hjem og på offentlige steder. Vi er repræsenteret i over 40 lande og har fart på væksten. Med afsæt i den nordiske designtradition og ved brug af den nyeste teknologi, stræber vi efter at skabe unik kvalitetsbelysning, som har en positiv indflydelse
på vores velbefindende. Vi udvælger nøjsomt materialer af højeste kvalitet. Nuura betyder lys og ære.

STILLINGEN
Du bliver en vigtig spiller i udviklingen af Nuuras udtryk og brand. Målsætningen for stillingen som Grafisk Designer er at løfte
Nuuras grafiske og visuelle udtryk i alle produktioner og kanaler til nye højder, offline som online. Stillingen refererer til Head of
Communications & E-commerce, Morten Øland.
På Nuuras grafiske team er også vores Visual Creator, som skal på barsel i efteråret. Når hun er retur fra barsel, har vi brug for jer
begge til at løfte de mange spændende udfordringer og opgaver vi står overfor, i tråd med at virksomheden vokser. Du vil således
indgå i tæt samarbejde med Visual Creator omkring grafiske produktioner og opgaver i Nuura, når vi er kommet et stykke ind i
2023. I er begge en del af Nuuras kommunikationshold.

Stillingen omfatter:
• Udvikling af Nuuras visuelle identitet og udtryk
• Grafiske opgaver, herunder layout og produktion af labels, prislister, præsentationer, emballage, kataloger,
billeder til web, newsletters, SoMe m.v.

• Input til og assistance ved photo og video shoots
• Udarbejdelse af trykfiler og deltagelse ved trykstart hvor relevant
• Kontakt til leverandører omkring grafiske produktioner
• Tilretning af billedmateriale, så det altid matcher behov til web, E-commerce, salg og kommunikation
• Sikring af god og forståelig struktur i arkivering af grafiske filer
Ønskede kvalifikationer:
• Relevant uddannelse som grafisk designer, mediegrafiker, multimediedesigner, digital designer eller lignende
• Minimum 3-5 års erfaring fra lignende stilling i interiørbranchen eller relateret branche
• Stærk æstetisk sans og skarpt øje for detaljen
• Erfaring med både print og digitalt design
• Superbruger i Adobe-pakken
• Forretningsorienteret
• Team player med positiv indstilling
VI TILBYDER

Du bliver en del af en ung virksomhed med p.t. 17 dygtige medarbejdere, hvor du er garanteret en spændende hverdag med
gode personlige og faglige udviklingsmuligheder. Du vil blive en del af kommunikationsholdet der, udover dig, tæller fire
kollegaer. Kommunikationsholdet varetager alle grafiske og kommunikative opgaver i Nuura. Vi har høje ambitioner, vi tilbyder
frihed under ansvar, og vi forventer at du bidrager med god energi og høj faglighed. Vi arbejder fra vores kontor og showroom i
København K., med mulighed for hjemmearbejde også.

ANSØGNING

Vi har brug for dig fra 1. august, så skriv hellere i dag end i morgen. Der er ingen deadline for ansøgning – vi lukker processen,
når vi har fundet den rigtige kandidat. Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten Øland på
tlf. 42 66 36 21. Se mere på www.nuura.com. Motiveret ansøgning og CV sendes til moe@nuura.com.
Medsend meget gerne eksempler på dit kreative og grafiske arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig!

