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DET GAMLE APOTEK A/S, TØNDER
Da vi har travlt søger vi en struktureret og kreativ grafisk designer
32 - 37 timer

Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores indkøbere, designere, produktudviklere og andre grafikere.
De fleste arbejdsopgaver kræver sparring med produktudvikleren, indkøb og salg, hvorfor det er vigtigt,
at grafikeren fysisk sidder på kontoret hos Det Gamle Apotek A/S, Hydrovej, Tønder.
Vi forventer, at du:
• Har en uddannelse som grafiker
• Arbejder fortroligt med Adobe CC pakken
• Har styr på rentegning, tryksagsproduktion samt klargøring til tryk
• Har overblik og kan bevare det i en til tider meget travl hverdag
• Er fleksibel, da vi er en sæsonvirksomhed og det kræver i perioder ekstra timer
• Som person er kreativ og engageret, struktureret og ansvarsbevidst
• Sætter en ære i at overholde deadlines
Du er nytænkende, kreativ, har lysten til at designe og kan samtidig beherske ”mange bolde”. Du arbejder
meget struktureret og systematisk med et stort drive. Du er opgavemæssigt meget fleksibel, er vant til at
arbejde selvstændigt og har team spirit.
Tiltrædelse senest 1. november 2019.
Er du personen, vi leder efter, så send hurtigst muligt en skriftlig ansøgning eller e-mail til Merete Ziegler
(mez@dga-engros.dk).
Vi holder løbende samtaler. Mærk ansøgningen “Grafisk designer”.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Merete Ziegler på tlf 7472 8877.
Løn efter kvalifikationer.
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Det Gamle Apotek A/S er en af de førende udbydere af sæsonartikler i Norden. Målet er at fastholde og udvikle
denne position. Julepynt er den største varegruppe, som sælges til engroskunder og vore egne butikker. Størstedelen
af vores kollektion designer vi selv.

