
Relevant Agency x YOU  
Jr. Art Director // Grafisk designer.
Vi søger en grafisk designer  
til vores BtL Brand Agency i Skanderborg. 
 

Motiveres du af at omsætte forbruger-, shopperadfærd til visuel kommuni-
kation for nogen af Danmarks største brand-virksomheder, så er det måske 
dig vi leder efter?

Kampen om pladsen i forbrugernes hoved og indkøbskurv er hårdere end 
nogensinde. Mængden af kommercielle budskaber stiger, mens kundernes 
interesse-span daler, og det betyder barske tider selv for den stærkeste brand-
kampagne. Via forbruger- og shopper-indsigt og kommerciel data, arbejder vi 
hos Relevant hver dag for at skabe løsninger og designs, der sikrer opmærk-
somhed, salg og loyalitet til vores kunders brands. 

Vi bistår dem med faktuelt velunderbyggede koncepter til detailhandlen, 
og ligeledes fungerer vi som bureau og sparringspartner inden for især 
spatial design- brand strategi, publikationer og udvikling af brandkampagner. 

Kort fortalt, er vi en håndfuld talknusere, menneskekendere og kreative talenter, 
der har det til fælles, at vi elsker at skabe en effekt for vores kunder – og nu har 
vi brug for endnu en kreativ hjerne til vores lille familie!

Stillingen

Som grafisk designer hos Relevant vil dit arbejde primært bestå i at 
omsætte brand-, consumer- og shopper insights til kreative og effektfulde 
trade- og shopper marketing kampagner, hvor formål, funktion og form går 
op i en højere enhed. Du vil være en med/nøglespiller inden for udvikling og 
færdiggørelse af indsalgsmateriale, retail design, brand kommunikation og 
arbejde med grafiske designdiscipliner såsom packaging design, identity 
design og content creation.

Vi forventer, at du har et højt æstetisk niveau og øje for detaljen. 
At du deltager passioneret i kreativ idé-generering og kreative udskejelser. 
Vi kan lide ild, blæk, typografi og eksplosioner! ;) Dertil skal det falde dig  
naturligt at tage ansvar og få opgaverne løst sammen med teamet, med et 
smil på læben, også selvom klokken er 5 min. i deadline.

Har du særlig flair og interesse for at udvikle video, 3D, VFX (motion graphics), 
interaktionsdesign, AR/VR eller har andre spændende skills, så tager vi 
imod dette med taknemmelighed, og deler også gerne selv ud af vores fag-
lige spidskompetencer.

Om dig

Du har en relevant uddannelse og helst + 2 års erfaring fra bureau,  
design studio eller som freelancer (men ikke et krav!)

Er superbruger i Adobe Creative Cloud: Photoshop, illustrator, InDesign.  
 
Du er ikke tekstforfatter, men forstår kommunikationshierakier, og kan for-
mulere dig klart og tydeligt. 

Har basis-kendskab til Microsoft PowerPoint og kender til de grundlæggen-
de design principper.

Du er god til at modtage konstruktiv feedback og implementere den i det 
kreative produkt.

Du har interesse i at arbejde med kreative processer, strategisk branding, 
brand identitet og grafisk produktion.

Interesseret?

Send dit portfolio samt ansøgning og CV til ps@relevant.dk  
med emnefeltet: ”Grafisk Designer”

Tiltrædelse snarest muligt! - samtaler afholdes løbende.

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen,  
er du velkommen til at kontakte Creative Director Petter Smedsmo 
på tlf.: 22 47 80 67.
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