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BARK SØGER SKARP STUDENTERMEDHJÆLPER TIL GRAFISK DESIGN
Er du skarp i grafisk formidling? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde i et tværfagligt miljø med dit fag – i tæt
samarbejde med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere?
I BARK er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø,
det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan. Vi arbejder i hele
landet og sætter vores aftryk på alt fra Vestkysten, Folketinget og Nationalmuseet til mindre landsbyer, nationalparker
og bysamfund. Vi sætter en ære i at formidle visuelt og har brug for en dygtig grafisk student til at hjælpe med at
omsætte indsigter og anbefalinger til grafisk design.

VI TILBYDER
/
/
/
/

Forskelligartede arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning
En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
Mulighed for at afprøve din faglighed i praksis
Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Skoubogade i hjertet af København

DIN PROFIL
/
/
/
/
/

Du studerer grafisk design, arkitektur el. lign.
Du har en stærk faglig profil, men kan bruge dine kompetencer tværfagligt
Du har et skarpt visuelt blik og brænder for grafisk arbejde
Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig
Du har et indgående kendskab til Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i
Officepakken (Word, Powerpoint, Excel)

OM STILLINGEN
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte grafisk designarbejde, udarbejdelse af
diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter. Alt efter hvilken baggrund, du har, vil de også
kunne omfatte research samt idé- og konceptudvikling.
Opstart snarest muligt. Arbejdstiden kan variere, og vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder
og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i samarbejde med
din leder. Lønnen er 147,90 pr. time plus feriepenge.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vil du vide mere om stillingen og om at være studentermedhjælper, er du velkommen til at kontakte Kirstine Cool på
telefon 25 34 27 25. Du kan læse mere om BARK Rådgivning på www.b-a-r-k.dk.

ANSØGNING
Du kan sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. anbefalinger pr. mail til job@b-a-r-k.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig senest mandag den 26. april 2021.

