HLM søger grafisk studentermedhjælper
Har du et skarpt grafisk øje? Vil du være med til at arbejde med udvikling, design og
færdiggørelse af materialer til både print og digitale kanaler? Og har du ambitioner
om at udvikle dine kompetencer samt gøre en forskel? Så er du måske den grafiske
studentermedhjælper, vi er på jagt efter.
Vi tilbyder dig en spændende stilling som
studentermedhjælper i et team med godt humør og masser
af personlig udvikling. Her bliver du en del af en dynamisk
arbejdsplads med en flok passionerede ildsjæle, hvor du vil
møde et stærkt, entusiastisk, alsidigt team, med de rette
kompetencer på alle pladser.
ANSVAR OG UDVIKLING
Du vil få et spændende og relevant studiejob, hvor de grafiske
opgaver spænder bredt, og kommer til at arbejde med og få
erfaring i at udvikle og tilpasse grafik til forskellige formål,
formater og kanaler.
Dine arbejdsopgaver kommer til at indeholde:
•
Simpel fotoredigering
•
Udarbejde grafik og markedsføringsmateriale til digital og
print ud fra vores visuelle identitet
•
Assistere med annonceformater (display bannere, SoMe
Ads m.m.)
•
Udvikling af grafiske koncepter
•
Koordinering med eksterne mediesamarbejdspartnere
Vi beder dig vedhæfte eksempler på tidligere grafiske opgaver
eller sende et link til eventuel online portofolio, så vi kan få en
fornemmelse af din stil og dit niveau.
OM DIG OG DINE KVALIFIKATIONER
Du er i gang med en uddannelse inden for grafisk design,
visuel kommunikation eller tilsvarende. Vi forventer, at du har
styr på din Adobe-pakke og har god indsigt i de forskellige
digitale kanaler (Facebook, LinkedIn, web, Mailchimp m.m.).
Om det er et story-format, PowerPoint præsentation, flyer,
display banner, FB-post eller e-mailbanner, er det vigtigt at du
forstår den pågældende brugerrejse og oplevelse, så du kan
tilpasse og udnytte grafikken til hvert formål, format og kanal.
INFORMATION
Stillingen på omkring 10-15 timer ugentligt, hvor der vil være
mulighed for en senere fuldtidsansættelse. Vi er naturligvis
fleksible og tager hensyn til eksamensperioder og lignende.
Din arbejdsplads vil være på vores Aarhus-kontor, der ligger på
Jegstrupvej 96A, 8361 Hasselager.

HAR VI FANGET DIN OPMÆRKSOMHED?
Så send din ansøgning hurtigst muligt. Ansøgninger
behandles løbende, og vi ansætter, når vi har fundet den
rette kandidat. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere
om jobbet, er du velkommen til at kontakte Jacob Vedsø,
Kommunikations- og marketingansvarlig på tlf. 2966 9862
eller via e-mail: jve@hlm.as
Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
OM HLM GROUP
Vi er stadig i fuld gang med at forme og udvikle vores
organisation, samarbejde og synergi, så du får rig mulighed
for at præge tingene hos os. Vores ambitioner er høje, og der
er fart på udviklingen. Vi lægger stor vægt på, at det skal være
sjovt at gå på arbejde og har en uformel tone uden hierarkier.
HLM Group udgøres af fem selskaber med fælles synergi.
Vi kalder de fem virksomheder ”én grøn familie” og
sammenholdet kan ses og mærkes, når vi mødes til fælles
julefrokost, udlandstur og andre sociale arrangementer.
Du kan dykke ned i mere om os ved at tjekke hjemmesider,
LinkedIn eller Facebook-profiler ud:
HLM Landmåling | www.hlm.as
SMT Nordic | www.smtnordic.dk
Defakto Rådgivende Landinspektører | www.defakto.dk
ITL – Inside the lines | www.itl.as
Maxpartner | www.maxpartner.dk

Ansøgning
Vi indkalder løbende til samtaler og ansætter, når vi har
fundet den rette, så skynd dig at få sendt din ansøgning
til os på job@hlm.as. Jobstart er hurtigst muligt.
Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte
Kommunikations- og marketingansvarlig, Jacob Vedsø
på jve@hlm.as eller +45 2966 9862.
Arbejdssted: Aarhus

Se mere på hlm.as

HLM
GROUP
HLM Group –
Leverandør af data og
teknologi til bygge- og
anlægsbranchen

HLM Landmåling har løst landmålingstekniske opgaver gennem mere end 20 år,
og er med til at skabe landets infrastruktur, anlæg og byggerier sammen med
Danmarks største entreprenører og rådgivere.
www.hlm.as | kontakt@hlm.as | +45 3212 5115
De Fakto Rådgivende Landinspektører er juridiske og landinspektørfaglige
eksperter. Fagområderne dækker bredt; blandt andet ejendomsret,
grundvandsbeskyttelse, projekt- og ejendomsudvikling og planlægning.
www.defakto.dk | kontakt@defakto.dk | +45 4015 8532
SMT Nordic er specialister inden for monitering. Med internationale
samarbejdspartnere har de siden 2011 moniteret landets største projekter, blandt
andet Københavns metroprojekt Cityringen. Med et veludviklet moniterings- og
alarmsetup, sikrer de kunden den nødvendige information til at træffe korrekte
beslutninger og kvalitetssikre projektet.
www.smtnordic.dk | office@smtnordic.as | +45 8844 2222
Maxpartner Danmark har siden 2019 leveret kvalitetsudstyr til
landmålingsbranchen. Foruden salg af hardware, står de for god rådgivning og
professionel support med back-up fra uddannede kort- og landmålingsteknikere
fra HLM Landmåling.
www.maxpartner.dk | info@maxpartner.dk | +45 6161 1672
Inside the lines, ITL, har eksisteret siden 2019 og leverer licenser til alt software fra
Autodesk og Bluebeam til entreprenører og rådgivere, blandt andet AutoCad, Revit
og Civil 3D.
www.itl.as | info@itl.as | +45 2180 3052

