ERFAREN GRAFIKER MED
SØGES TIL DELTIDSSTILLING
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Levende Musik i Skolen (LMS) leder efter en deltidsgrafiker med særlig erfaring i printlayout, tryksager,
powerpoint og lignende præsentationsmateriale.
LMS er et nationalt kompetencecenter og selvejende institution under Statens
Kunstfond og Kulturministeriet. Vores kerneydelse er at formidle fantastisk musik
til børn og unge, og vi er med 2500 professionelle koncerter om året Danmarks
største koncertarrangør.
Med til vores koncerter følger specialudviklede undervisningsmaterialer sat op
efter skabelon. Udvikling af denne skabelon, opsætning samt vedligeholdelse af
de konkrete materialer, vil være en stor del af arbejdet som grafiker hos LMS.
Herudover har vi opgaver med opsætning af forskellige mindre tryksager, flyers,
pressemeddelelser, powerpoints og andre præsentationer.
Vi har i forvejen en designmanual og forskellige skabeloner, som vi forventer, du
let falder ind i brugen af, men også er frisk på at videreudvikle/nytænke.
Vores website kører vi pt. med et eksternt bureau, hvorfor vi søger en grafiker
med særlige kompetencer inden for printlayout.
Du vil komme til at sidde i vores kommunikationsteam, hvor der skal tænkes i
strategi og branding, og hvor vi gerne vil have dine input f.eks. til kampagner,
facebookopslag, festivalprofil, eller hvad der nu er gang i. Feedback er en naturlig
del af vores arbejde, så det er vigtigt du befinder dig godt med det.
LMS er et lille kontor, hvor vi løfter i flok og ikke skæver til jobtitler, når noget
brænder på. Den lille administration gør også, at du ikke kan sidde og putte dig,
men skal være klar til og glad for at være en aktiv og synlig del af holdet.
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Du skal:
•

Være ekspert i Indesign, Illustrator, Powerpoint.

•

Have øje for detaljer og være grundig også gerne med øje for korrektur.

•

Gide rugbrødsarbejde med lige at rette oplysninger i en pdf, variere en.
tryksag, sætte en præsentation op i powerpoint og lignende.

•

Byde ind i forhold til vores kommunikationsstrategiske arbejde.

•

Være samarbejdsvillig, imødekommende og fleksibel.
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Og så er det en fordel hvis du også:
•

Kan udvikle en grafisk profil til større events og projekter.

•

Kan lave illustrationer.

•

Kan fotografere.

•

Kan redigere billeder i photoshop.

•

Kender sociale medier og har erfaring i annoncer og opslag på f.eks.
instagram og facebook.

Hvad tilbyder LMS?:
•

En dynamisk organisation, som hurtigt tilpasser sig udviklingen i
samfundet – hele tiden med kerneydelsen for øje.

•

En fleksibel arbejdsplads med stor mulighed for at indflydelse på egen
arbejdsdag.

•

Mulighed for ansvar og udvikling.

•

En høj grad af teamwork.

Da vi ikke tidligere har haft en grafiker ansat, er stillingen i første omgang
begrænset til 20 timer om ugen, men med mulighed for øget timetal,
efterhånden som vi får afdækket vores behov. Ansættelsen løber i perioden
1/9-2021 til 1/7-2022, men med mulighed for forlængelse/fastansættelse.
Løn ifølge statens overenskomst.
Ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes til kommunikationsansvarlig
hos LMS Karen Lund på presse@lms.dk. Opkald frabedes.
Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante
kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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