
Vi søger en grafiker
Har du GRAFISK flair? Og kunne du tænke dig at blive en del af en hverdag, hvor to dage 
ikke er ens, og hvor kollegaskabet er helt unikt? Så læs med her!

Hos Thomsen&Co er der fuld fart på, og vi søger 
derfor en kreativ grafisk designer på fuldtid. Hvis du 
har alsidige grafiske kompetencer, der strækker sig fra 
både online og offline medier, så er det måske dig, vi 
søger? 

Vi leder efter en grafisk designer, som har mod på 
at tage ansvar og arbejde proaktivt. Som grafisk 
medarbejder i et kommunikationsbureau, vil du opleve, 
hvordan dine kompetencer spiller sammen med andre 
faggruppers arbejdsopgaver. 

Vi er et team, der arbejder på tværs af webudvikling, 
grafisk design, konceptudvikling, søgeoptimering, 
sociale medier og meget andet. 

Derudover er vores kunder fra forskellige brancher, 
og du får derfor rig mulighed for at nørde inden for 
forskellige kreative opgaver. 

Dine arbejdsopgave vil omfatte blandt andet:
- Weblayout
- Tryksager
- Nyhedsbreve
- Sociale medier 
- Konceptudvikling og idégenerering 

Vi forventer, at du:
- Har erfaring med Adobe-pakken 
 (InDesign, Illustrator, Photoshop)
- Er idérig og kreativ 
- Er engageret og ansvarsbevidst 

“Jeg har været med fra starten som grafisk designer 
hos Thomsen&Co. Allerede på min første arbejdsdag 
følte jeg mig som en del af teamet, og man kommer 
lynhurtigt ind i et socialt og professionelt fællesskab, 
hvor man får ansvar og plads til at udfolde sin kreativitet. 
Samtidigt er det et meget rummeligt kontormiljø, hvor 
man hver dag får nye og spændende udfordringer.” 

- Mette Kastberg, Grafisk Designer

Vil du være med?
Hvis du vil arbejde i et sjovt, kreativt, ambitiøst og 
socialt kommunikationsbureau, hvor du er med i den 
kreative proces fra idéudvikling til produktion, så send 
din ansøgning til os. Vi kalder løbende til samtaler.

Send din ansøgning/CV til Klaus Thomsen på 
klaus@thomsenogco.dk
eller ring på telefon 40 59 17 89.
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