DK Company søger en
piccolo/piccoline til deres
packshotsafdeling
Har du interesse for fotografering samt redigering af billeder?
Kan du opretholde høj kvalitet og kunne du tænke dig at få indsigt
i den daglige produktion af billedmateriale i en stor international
virksomhed?
Vi søger en ny kollega til vores fotoafdelingen i Vejle. Du vil her indgå
i et team med andre fotografer og fotoassistenter i en uformel og flad
organisation med plads til smil og hvor samarbejdet med kollegaer på
tværs af organisationen prioriteres.
VI FORVENTER AT DU:
• Har interesse for fotografering
• Er engageret og har øje for detaljerne
• Kendskab til programmer som Capture One og Adobe
Photoshop er en fordel
• Har gode samarbejdsevner, men også i stand til at
arbejde selvstændigt og tage ansvar for egne opgaver
• Er kreativ og interesseret i at lære noget nyt
• Er proaktiv og kan arbejde struktureret
DU KOMMER TIL AT ARBEJDE MED:
• Den daglige produktion af billedmateriale, herunder fotografering
af packshots, farvekorrektion, og upload til vores eksterne
leverandør
• Redigering af billeder
• Assistere på e-com skydninger og navngivning af billedmateriale
Da du primært kommer til at arbejde med produktion af packshots,
er det ikke nødvendigt at have arbejdet som professionel fotograf,
men blot at du har en passion og interesse for fotografering og
redigering af billeder. Vi forventer at du hver dag kan møde ind med
et højt energiniveau og en positiv indstilling.
VI TILBYDER:
• Et job i en uformel organisation med fuld fart på og med
plads til smil
• Samarbejde med kollegaer på tværs af vores brands
• Gode personaleforhold og benefits
Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte
E-com fotograf, Rikke Hansen på +45 2259 8442. Synes du at
ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning.

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international
koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel.
Mulighederne er store i en koncern med 22 brands, 16.000 engroskunder,
200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3.5 mia.kr.
Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien,
Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt
repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark er beliggende i
Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

Ansøgningsfrist: 31.07 2022. Vi behandler dog ansøgningerne løbende
og beder dig derfor om at sende din ansøgning hurtigst muligt til
jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Foto”
Arbejdssted: Vejle
Tiltrædelse: Hurtigst muligt, efter aftale.

