Web-orienteret grafisk designer med
kommunikative kompetencer
Studiejob

CyberPilot søger en web-orienteret grafisk designer, der har øje for brugeren
og stærke kommunikative kompetencer.
Om CyberPilot
CyberPilot blev stiftet i 2016 og har siden da oplevet stor vækst og efterspørgsel af vores
services inden for IT-sikkerhed. Vi er et ungt team på 10 medarbejdere, der holder til i hjertet
af Aarhus.
CyberPilots DNA er, at vi er ”nede på jorden”, skaber gode relationer til vores kunder gennem
god service og formidling i øjenhøjde - og så elsker vi at vinde samtidig med at vi har det
sjovt.
Vi leder nu efter næste mand/kvinde til at slutte sig til vores team.

Om dig
Du har forståelse for, at brugeroplevelse går hånd i hånd med grafisk formidling, og du har en
god idé om, hvor din indsats skaber mest værdi. Om du studerer digital design, webudvikling
eller informationsvidenskab er underordnet – det vigtigste er, at du har gå-på-mod og passion
for grafisk design på tværs af online platforme.

Arbejdsopgaver
- Grafisk arbejde relateret til website, materiale til kunder og øvrige deliverables (f.eks.
produktbeskrivelser)
- Design og vedligeholdelse af hjemmeside, herunder analyse og udvikling
- Udvikling af kommunikationsmateriale, der sikrer en effektiv formidling af CyberPilots
services
- Opnå grundlæggende forståelse for vores services
- Forberede overgang af hjemmeside fra eksisterende platform til f.eks. WordPress eller lign.

Kompetencer
-

Erfaring med kreative værktøjer til grafisk arbejde, f.eks. Adobe Creative Suite

-

Erfaring med webrelateret arbejde

-

Interesse og nysgerrighed for IT. Det kræves ikke, at du kan kode eller på anden måde
har specifikke IT-kompetencer. Men det er vigtigt, at du har stor interesse og
nysgerrighed omkring IT og har evnen til hurtigt at sætte dig ind i nye ting.

-

Erfaring med analyseværktøjer som Google Analytics og Hotjar en fordel, men ikke et
krav

CyberPilot tilbyder
-

Arbejdsplads i hjertet af Aarhus

-

Dygtige og søde kollegaer

-

Mulighed for at få stor indflydelse på CyberPilots visuelle udtryk og online
tilstedeværelse

-

Fleksibilitet ift. arbejdstider

For at søge stillingen bedes du sende følgende:
-

Motiveret ansøgning

-

CV

-

Portfolio

-

Relevante anbefalinger

-

Relevante karakterer

Forventet arbejdstid: 8-15 timer om ugen.

Ansøgningen sendes til:
Rasmus Hangaard Vinge
Mail: rhv@cyberpilot.dk
Mobil: +45 3112 0678

