Vi søger en idérig og kreativ multimediedesigner
Elsker du at arbejde med visuel identitet og digital kommunikation? Er du drevet af at være
med til at skabe en positiv udvikling i tæt samarbejde med dine kolleger, og vil du have det
sjovt undervejs? Så kunne HLM Group blive din næste arbejdsplads.
Om stillingen

Vi er i fuld gang med at udfolde vores nye kommunikationsstrategi og designguide i HLM Group. Til det,
skal vi bruge den helt rigtige kandidat, som naturligt
tager ansvar for sin faglighed og handler både med
hjerte og hjerne. En kandidat som er topmotiveret
for at være med til at udvikle og forme en organisation i forandring. Præcis det match lader vente på
sig, så rimer ovenstående på din profil, så læs videre
og lad os høre fra dig snarest muligt. Vi vurderer
alle ansøgninger løbende og ansætter, når det rette
match kommer.
Vi forestiller os, at du er uddannet multimediedesigner, digital designer eller har lignende baggrund, der
gør, at du har fuldstændig styr på udvikling og implementering af CVI’er, content produktion og digital
kommunikation. Du mestrer selvfølgelig Adobe-pakken (især InDesign, Illustrator, Photoshop).
Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring.
Det væsentlige er, at du kan tage ansvar for at bringe
vores nye brandbook til live, producere skabeloner,
marketingmaterialer og digital kommunikation, der
styrker virksomhedens brand. Foruden dit skarpe
grafiske blik, så kan du også bidrage med drift af
koncernens eksterne kommunikationsaktiviter, fx
contentproduktion til hjemmeside eller sociale medier.

Om os
Du vil arbejde for HLM Group, der tæller virksomhederne HLM Landmåling, SMT Nordic og vores helt
nye søsterselskab, De Fakto Rådgivende Landinspektører.
Din arbejdsplads bliver vores kontor i Hasselager
ved Aarhus, hvor du får et lille hold af søde kolleger,
og et tæt samarbejde med vores kommunikationsog marketingchef, som du også refererer til. Vores
virksomhedskultur er præget af positivitet, udvikling
og en flad struktur - med andre ord kan du få en stor
rolle ift. at være med til at forme virksomhedens
initiativer på kommunikation og marketing.
Om dig
Du er energisk og motiveret, og du ser muligheder
frem for begrænsninger. Du tager ansvar for dine
egne opgaver og deadlines, og samtidigt er du en
teamplayer, der aktivt søger sparring og samarbejde
med vores kommunikations- og marketingchef og
øvrige ledelse. Vi sætter fokus på din faglige og personlige udvikling, og du behøver aldrig at bestræbe
dig på at være fejlfri, ligesom vi heller ikke forventer,
at du har svaret på alt fra start. Du har dog evnen til
at søge sparring og finde løsninger.
Ansøgning og spørgsmål?
Send dit CV og ansøgning til job@hlm.as hurtigst
muligt. Kontakt kommunikations- og marketingchef,
Louise Olesen, på lon@hlm.as, hvis du har spørgsmål.

