
	

Er du Studenterlaugets nye grafiker? 

Har du flair for grafisk design? Er du dedikeret, kreativ og detaljeorienteret i dit arbejde? Kunne du 
tænke dig at være med til at designe og skabe Studenterlaugets visuelle identitet? Og har du lyst til at 
udvide din portfolio gennem praktisk erfaring med forskelligartede grafiske opgaver?  

Vi søger lige nu en skarp grafiker, der bliver ansvarlig for alle grafiske opsætninger til Studenterlaugets 

kommunikationsafdeling. Vi tilbyder et fleksibelt job med varierende grafiske opgaver, hvor du både får lov at 

prøve kræfter med print og digitale medier. Jobbet omfatter ca. 8-10 timers arbejde om ugen, men du vil 

yderligere blive tilbudt muligheden for at arbejde med større projektbaserede opgaver. Noter venligst, at du 

hverken behøver at være studerende på Aarhus BSS eller uddannet grafiker for at ansøge. 

Vi tilbyder: 

• Muligheden for at udvide din grafiske portfolio  

• Praktisk erfaring inden for grafisk design og en mulighed for at udvikle og sætte dit personlige præg 

på SL’s visuelle brand  

• En chance for at udvide dit sociale og professionelle netværk  

• Et månedslønnet job  

Vi forventer, at du er: 

• En dygtig grafiker med erfaring og kendskab til Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator  

• Udstyret med en god æstetisk fornemmelse og i stand til at overføre idéer og kommunikative mål i et 

visuelt design  

• Dedikeret og detaljeorienteret i dit arbejde  

• God til at arbejde i et team og overholde deadlines  

Hvis jobbet har fanget din interesse, så send din ansøgning med vedlagt CV samt din portfolio til 

Communications Manager, Nikolas Rønholt, på nr@studenterlauget.dk senest tirsdag d. 26. nov. Hvis du har 

spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Nikolas per e-mail eller telefon 53 52 26 02. 

Vi glæder til at modtage din ansøgning! 

 

Læs venligst vores recruitment policy her inden du søger jobbet. 


