Grafisk formgivare
Vill du få chansen att tillhöra ett av Nordens största kultur- och
evenemangsbolag? Marknadsavdelningen söker nu en Grafisk formgivare.
Om bolaget
Helsingborg Arena & Scen AB har hela staden som sin arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och
evenemang med variation och bredd. Både för helsingborgare och besökare varje dag, året runt. Många av
evenemangen sker i stadsrummet men huvudsakligen på stadens idrottsarenor och kulturinstitutioner så som
Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, Helsingborgs Konserthus och Helsingborgs stadsteater.
Även Evenemangsenheten och Helsingborg Convention Bureau ingår i bolaget som är helägt av staden.

Arbetsbeskrivning
Som en av två Grafiska formgivare på marknadsavdelningen blir du en viktig person i arbetet med att
producera kommunikation åt bolagets alla verksamheter.
Exempel på arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram kampanjidéer och marknadsförande insatser
Producera digitalt och tryckt marknadsföringsmaterial
Framställa trycksaker
Uppdatera bilder och rörligt material på exempelvis hemsidor och bildbanken
Ha kontakt med omvärlden, exempelvis med leverantörer och tryckerier
Samarbeta tätt med övriga medarbetare med närliggande ansvarsområde, såsom copywriter och
projektledare.
Medverka till skapandet och utvecklingen av varumärkesplattformar, grafiska profiler samt produktion
för bolagets samtliga verksamheter

Som Grafisk formgivare kommer du vara placerad på marknadsavdelningen och direkt underställd Chef Projekt
Marknad.

Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlighet och det är viktigt att du kan jobba självständigt mot uppsatta mål.
Det är meriterande om du har kunskaper om bolagets verksamheter och ett intresse för kultur och upplevelser.
Du innehar en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom grafisk formgivning, marknad och
kommunikation. Minst ett års erfarenhet från en marknadsrelaterad roll som originalare eller grafisk
formgivare är ett krav. Du är självgående i denna typ av roll. Det krävs mycket goda kunskaper i Adobe
InDesign, Illustrator och Photoshop för att lyckas i rollen som Grafisk formgivare. Goda kunskaper i
Officepaketet är önskvärt. Goda kunskaper i engelska är ett måste och det är meriterande med fler
språkkunskaper.

Övrig information
Placeringsort: Helsingborg
Anställningsform: Fastanställning, med 6-månaders inledande provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna omgående
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att från den 3 april kontakta Jonas Wilensjö,
Chef Projekt Marknad, kontorstid 070 219 42 35
Om du har frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Susanne Pettersson,
susanne.pettersson@helsingborg.se

Ansökan
Om du är rätt person för tjänsten – varmt välkommen att mejla din ansökan till
rekrytering.hasab@helsingborg.se bifoga arbetsprover edyl.
Vi vill ha din ansökan senast 2018-04-19.

