
STILLINGSOPSLAG / GRAFIKER

STILLINGEN

DU TILBYDES

OM DIG / ANSØGNINGSKRAV

SØG STILLINGEN

Ansættelse i en virksomhed, hvor vi har travlt. monsterbilligt.com bor i pæne, lyse lokaler i Vallensbæk og medarbejderne 
tilbydes at deltage i frokostordning. Stillingen er sat til 37 timer ugentligt , hvor der er plads til fleksibilitet for begge parter 
og med tiltrædelse snarest muligt. Lønforhold mv. kan forhandles individuelt på et niveau der modsvarer dine kvalifikationer 
og kompetencer.

Send sammen med dit CV og portefølje en kort ansøgning som tydeligt understreger, hvorfor du er den rette til stillingen og 
vil være et aktiv for monsterbilligt.com. Ansøgningen sendes til hej@monsterbilligt.com med overskriften ’Grafisk Designer 
– (dit navn)’, inden den 19. februar 2017.

Kreativitet, engagement og faglighed er det, der kendetegner dig. Du er pertentlig og grundig i dit arbejde og klar til at blive 
en del af en vækstende virksomhed. Vi forventer, at du:
 
• har en relevant professionel baggrund i grafisk design
• er kreativ, grundig og ambitiøs
• du er superbruger af Photoshop, Illustrator, InDesign og lignende software
• kan levere kreative løsninger til især offline, da vi primært arbejder med denne kanal
• kan overholde deadlines og arbejde selvstændigt, men er teamplayer af natur
• du er ikke bange for korte deadlines og perioder med repetitivt arbejde, hvor der skal knokles for at give plads til de 

mere kreative, alsidige og løse opgaver

I jobbet bliver du en vigtig person i virksomheden med muligheder for indflydelse på hverdagen samt fremtiden. Vi lægger 
stor vægt på at have en positiv, uformel og humoristisk omgangstone samt et godt arbejdsklima, hvor vi arbejder både på 
tværs af organisationen, i teams og projektorienteret.

monsterbilligt.com, Park Allé 382, 2625 Vallensbæk 

MONSTERBILLIGT.COM
KREATIVT MONSTER SØGES!

Vi søger en arbejdsom, engageret, stabil og erfaren teamplayer til stillingen 
som grafiker hos monsterbilligt.com.

Missionen er klar Du skal hjælpe vores kunder med at kommunikere de 
budskaber, de brænder for at få ud. Skarpt og målrettet. Dine arbejdsopgaver 
vil derfor spænde bredt, primært offline – fra magasiner, kataloger, visitkort 
samt diverse grafiske ad hoc-opgaver med rig mulighed for at sætte dit 
grafiske præg. 

Ydermere vil du blive stillet over for inhouse opgaver og beskæftige dig 
med udvikling af salgsmateriale, produktkataloger og indhold til web.


