Grafisk medarbejder til Destination Sønderjylland
I Destination Sønderjylland har vi rygende travlt med at markedsføre og udvikle turismen i Sønderjylland. Er
du et grafisk multitalent med øje for detaljer og sans for, hvad der skal til for at fange målgruppens
interesse? Er du en rutineret bruger af Adobe CC pakkens programmer og vant til at arbejde selvstændigt
med at producere materiale til både online og offline? Så er det måske dig, vi mangler til en nyoprettet
stilling som grafisk medarbejder ved Destination Sønderjylland.
Om Destination Sønderjylland
Destination Sønderjylland er en turismeudviklingsorganisation, der er ansvarlig for markedsføring og
udvikling af turismen i de 4 sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Udover
sekretariatet, der er beliggende i Sønderborg, driver destinationen også turistbureau i Aabenraa og
Sønderborg.
Sekretariatet er i dag bemandet med 7 medarbejdere, der hver har deres eget ansvarsområde indenfor
markedsføring, udvikling og booking. Som grafisk medarbejder kommer du til at arbejde på tværs af de
forskellige ansvarsområder og bliver en vigtig del af et stærkt team, der brænder for at udvikle og
markedsføre Sønderjylland som en attraktiv turistdestination.
Om stillingen
Som grafisk medarbejder ved Destination Sønderjylland kommer du til at spille en væsentlig rolle ift.
Destination Sønderjyllands visuelle udtryk og grafiske identitet. Vi ser gerne, at du også har erfaring med og
lyst til at arbejde med SoMe. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:
•
•
•
•
•
•
•

At udarbejde grafisk produktioner til print og tryk, der kan bruges på tværs af forskellige platforme
og formater
At udforme kampagner til forskellige formater og medier i tæt samarbejde med
markedsføringsteamet
At sprogversionere forskelligt materiale
At skabe kreativt indhold/content til websites og SoMe
At redigere billeder
At opbygge og administrere Destination Sønderjyllands Skyfish-fotodatabase
Div. ad-hoc opgaver

Vi tilbyder
Et alsidigt job i en spændende virksomhed, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i Sønderjylland. Du
bliver en del af et energisk team, der brænder for at skabe succes for vores partnere. Udover løn efter
kvalifikationer, tilbydes en pensionsordning samt sundhedsforsikring. Vi ønsker at fremme et godt
arbejdsmiljø og afholder flere sociale arrangementer i løbet af året.
Dine kvalifikationer
Vi har brug for en faglig stærk og struktureret teamplayer, der har lyst til at arbejde i en uformel og travl
organisation. Vi forventer at du kan leve op til følgende:
•

At du er erfaren og teknisk dygtig i Adobe CC pakken

•

•
•
•
•
•
•

At du er i stand til at producere og planlægge en opgave fra start til slut – lige fra design af første
udkast, feedback og godkendelse, til klargøring af filer, placering af ordre og til levering af det
færdige produkt
At du er god til at holde overblik over flere opgaver samtidigt og kan overholde deadlines
At du kan styre mindre grafiske projekter som fx sprogversioneringer af grafisk materiale
At du kan implementere Destination Sønderjylland visuelle identitet i alle produktioner
At du befinder dig godt med, at drift udgør en større del af opgaven end at udvikle nyt
At du er energisk, har godt humør og er en god kollega
At du er flydende på dansk og kan begå dig på tysk og engelsk

Arbejdstid og sted
Du vil komme til at arbejde på Destination Sønderjyllands sekretariat, der har adresse på Perlegade 48. 1.
sal i Sønderborg. Normal arbejdstiden er 37 timer ugentligt fra mandag til fredag mellem 09.00 og 16.00.
Ansøgning og ansættelse
Ansøgning, CV og relevante bilag sendes pr. mail til job@dssj.dk Der er ansøgningsfrist til jobbet fredag den
26. august kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt mandag den 29. og tirsdag den 30. august. Det forventes, at
du kan starte i jobbet senest den 1. oktober.
Yderligere spørgsmål
Kan sendes pr. mail til direktør Karsten Justesen på mail kj@dssj.dk

