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Er du en passioneret digital Art Director og ville du elske at
skabe stærke løsninger og resultater sammen med vores
kunder i hospitality -og oplevelsessektoren?
Gottlieb & Co / Ørestaden, København
Vi brænder vi for at skabe vækst i virksomheder, der elsker gæster! Gottlieb & Co er et
kreativt bureau, som arbejder med strategisk marketing og udvikling af kreative kampagner for vores kunder. Vi kan tilbyde et job med mange spændende faglige udfordringer for
virksomheder i hospitality -og oplevelsessektoren. En branche i rivende vækst og udvikling.
Vi søger vi en passioneret, energisk, dygtig og digital AD’er til vores kreative team. Du har
erfaring fra bureau eller som freelancer. Du har en relevant grafisk design uddannelse og
erfaring med digitale løsninger på tværs af platforme, samt meget gerne med
konceptudvikling for film.
Du får ansvaret for at udvikle og eksekvere visuelle identiteter, koncepter og design på
løsninger, som fungerer strategisk og understøttende for vores kunders forretning. Du får
en central rolle i projekterne, og vi forventer, at du er i stand til at gøre en afgørende forskel
i vores rådgivning og løsninger.
Vi søger en profil, der kan arbejde selvstændigt og i teams. Stillingen kræver, at du kan
prioritere dine opgaver, arbejde struktureret og opretholde fokus, når det går hurtigt. Det
stiller krav til din produktivitet og overblik. Du skal være omstillingsparat, samarbejdsvillig,
fleksibel, grundig i dit arbejde. Du må gerne være en detaljerytter, da en perfektionistisk
tilgang til løsning af større opgaver er et must.
Den profil, vi søger har minimum tre års erfaring. Personligt er du selvstændig, engageret,
entusiastisk. Du har humor og kan lide dynamik i hverdagen. Du er en holdspiller, som
ved, at de bedste løsninger bliver skabt i samspil med andre fagligheder. Du har et stort
gå-på-mod og får noget fra hånden.
Kvalifikationer:
•
Du er kreativ og skal kunne udvikle idéer, konceptualisere og eksekvere
•
Du kan dit grafiske håndværk og arbejder effektivt, også når der er mange bolde i
luften
•
Du mestrer naturligvis Photoshop, InDesign og Illustrator. Viden omkring
webteknologier, user experience, motion graphics og kendskab til Office-pakken
tæller til din fordel
•
Du arbejder selvstændigt og er også god til at indgå i projektteams
•
Du er en dygtig formidler og vinder kundernes tillid ved overbevisende
præsentationer af dine idéer og løsninger
•
Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt
•
Du har masser af drive, er imødekommende og elsker at servicere og have dialog
kunder
•
Du er opsøgende og følger med i de nyeste tendenser
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What’s in it for you? Gottlieb & Co tilbyder:
•
Gottlieb & Co tilbyder en social og åben kultur, hvor faglighed i top, en konkurrencedygtig løn, pension og en dagligdag med passionerede og interessante kunder og
kollegaer
•
Spændende projekter, der bygger på indsigter om vores kunders gæster og deres
adfærd
•
Omgangstonen er uhøjtidelig og bygger på gensidig respekt, der gør, at vi konstant
udfordrer hinanden til at gøre vores bedste
•
Mulighed for at være en del af en virksomhed med en stærk vækststrategi og for at
præge virksomheden på vej mod nye mål – selvom vi har 40 år på bagen
•
Mulighed for personlig og faglig udvikling
•
Et sundt arbejdsmiljø i spritnye kontorfaciliteter i Ørestaden
•
Danmarks (nok) sødeste kollegaer

Vores kriterier er en stærk portfolio, din motivation og i sidste ende kemi.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt så send din ansøgning og CV til
ahs@gottlieb-co.dk
Vil du vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte:
Partner og CEO, Casper Gottlieb på telefon: 31 79 10 20.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgningsfrist er den 20. maj, 2019, men send din ansøgning allerede i dag, da vi
kører samtaler løbende.

Om Gottlieb & Co:
Gottlieb & Co. er et uafhængigt, kreativt bureau med base i København. Vi er specialister
i marketing og kreative kampagner til brands inden for hospitality sektoren og oplevelsesøkonomien. Vores team består af 13 kompetente ildsjæle fordelt på strateger, kreative,
udviklere og projektledere, der sammen skaber effektive kommunikationsløsninger for
en række danske og internationale brands i hospitality sektoren. Vi kombinerer indsigt
i branchen med strategisk kreativitet og digital know-how i de løsninger, vi leverer.
Løsninger med styrke til at få vores kunders gæster til at blive længere og til at komme
tilbage igen og igen. Vi samarbejder med en række hoteller, restauranter, konferencecentre, kursus- og eventsteder, rejsemål, turistattraktioner – og alt derimellem.
Se mere på www.gottlieb-co.dk.

If you like guests,
you’ll love us!

Center Boulevard 5
2300 København S

Tlf. +45 3252 4031
info@gottlieb-co.dk

www.gottlieb-co.dk

