
FABELAB SØGER EN ALSIDIG PRAKTIKANT TIL VORES 
DESIGN/GRAFISK AFDELING

Som praktikant hos os, bliver du en del af vores dynamiske team og er med til at løse grafiske opgaver indenfor design og 
emballage.
 
Fabelab er en kreativ designvirksomhed, der laver interiør og legetøjsprodukter til børn. Vores børneunivers inspirerer til 
fantasi, kreativitet og leg med fokus på bæredygtighed og funktion. 
Firmaet er grundlagt af arkitekt Michaela Weisskirchner-Barfod, og vi er et ambitiøst og kreativt team som lægger vægt på 
et åbent arbejdsmiljø med god sparring på tværs af vores faglige kompetencer. Vi har kontor og flagskibsbutik i Store 
Kongensgade, København K.

Hvem er du
- Du studerer en retning indenfor design
- Du er vant til at arbejde i Adobe især Illustrator og Photoshop gerne med kendskab til InDesign
- Du har erfaring med grafisk design
- Du er struktureret og grundig
- Du er udadvendt og initiativrig
 -Du kan arbejde selvstændigt, men er samtidig teamorienteret

Eksempler på opgaver
- Varierende opgaver indenfor emballage, grafisk design og produktdesign
- Udvikling af emballage i samarbejde med grafisk afdeling
- Kommentering af samples og opdatering i systemer
- Support på fotoskydninger og klargøring hertil
- Holde styr på vores samples og er ansvarlig for vores showroom

Vi tilbyder
- Stor variation af opgaver med masser af sparring
- Selvstændige arbejdsopgaver af både større og mindre karakter
- Et inspirerende arbejdsmiljø i en mindre designvirksomhed i vækst
- Branchekendskab

Der er tale om en ulønnet praktikplads. Det ugentlige antal arbejdstimer ligger på ca. 30 timer om ugen – allerhelst i 
minimum 3 måneder, men vi hører gerne fra alle interesserede uanset timeantal og periode. Vi er naturligvis fleksible i 
forhold til eksamener og lignende. 

Vi holder samtaler løbende og ansætter, så snart vi finder den rigtige kandidat! 

Praktisk Info
Du bedes sende et opdateret CV samt en kortfattet ansøgning (max. 1 side pdf) om hvorfor du gerne vil i praktik hos os. 
Derudover skal vi bede dig om at sende en portfolio med udvalgte projekter. (max. 5 side pdf).
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

Send ovenstående ansøgning mv. til:
Head of Design & Product Development: Signe Møller Jensen
smj@fabelab.dk / mobil: 29646786


