
Udfold dine evner som grafiker i et lærerigt praktikforløb hos Katoni i Aarhus.

JOBBET & ARBEJDSOPGAVER
Vi søger en praktikant, der brænder for grafik og som har lyst til at supplere teorien fra 
studiet med praktisk erfaring. Du bliver en del af et mindre, men yderst engageret team, 
og du vil hurtigt få ansvar og mulighed for at se effekten af din dedikerede indsats. Dine 
arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

· Visuel optimering af brand- og kategoritekster
· Produktion af infografikker
· Grafik til sociale medier og blog
· Forsidebilleder til hjemmesiden

Vi har mulighed for at tilpasse ovennævnte opgaver i forhold til dine interesser. Du behøver 
ikke at have erfaring med alle punkter, da vores grafiker kan lære dig op eller opdatere din 
viden inden for området.

DIN PROFIL
Du er først og fremmest en passioneret grafiker, som brænder for visuel formidling. 
Du færdes hjemmevant i programmer som Photoshop og Illustrator og sætter en ære 
i at producere lækker grafik. Du har flair for æstetik og en forståelse for forskellige 
målgruppers smag og præferencer. Det er desuden vigtigt, at du er selvstændig, initiativrig 
og kan lade dine kreative ideer blomstre og gøre dem til virkelighed i et online univers.
Da du fortrinsvis vil arbejde med indhold, der omhandler tøj, sko og accessories til kvinder 
og mænd, vil det også være en fordel, hvis dine interesser omfatter mode – dog ikke et 
krav. Du er i gang med en relevant faglig uddannelse som multimediedesigner eller en 
uddannelse inden for design. 

VI TILBYDER
· En enestående chance for at være med i opstartsfasen på et succesfuldt projekt
· Du bliver en del af en absolut unik kultur med passionerede kollegaer fra hele verden
· Sociale arrangementer
· Frokostordning

INTERESSERET?
Har ovenstående vakt din interesse, så send dit CV og en motiveret ansøgning til: 

job@katoni.dk

Forløbet er i forårssemesteret 2018.
Bemærk venligst, at vi behandler ansøgningerne løbende, men sidste deadline er den 2. januar 
2018.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

GRAFIKERPRAKTIKANT

Katoni er en online shoppingplatform med tøj, sko og accessories fra de bedste online 
butikker. 


