KREATIV OG ENGAGERET STUDENTERMEDHJÆLPER TIL GRAFISK
LAYOUT OG SOME
Skal du være med til at implementere vores helt nye visuelle identitet samt
videreføre vores brandstrategi? Vi har netop fået udviklet en helt ny visuel
identitet, som skal eksekveres igennem vores kommunikation.
Som vores kreative medarbejder vil du primært skulle fokusere på at bidrage til at
sikre stærk visuel kommunikation både i print, på web og sociale medier.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
-

Grafisk opsætning af præsentationer og rapportering til vores kunder,
herunder vores nye bæredygtighedsrapport

-

Planlægning og offentliggørelse af indhold til SoMe-kanaler (primært
LinkedIn)

-

Grafisk opsætning af ad hoc opgaver, bl.a. i forbindelse med events

-

Udvikling og vedligehold af hjemmeside i Wordpress
Du får mulighed for faglig og personlig udvikling i en partnerdrevet virksomhed,
hvor tiden bruges på at skabe gode resultater, hvor der er fleksible rammer samt
plads til hurtig implementering af ”den relevante og gode idé”.
Det vi leder efter:
Du er i gang med en videregående uddannelse med fokus på marketing og
(digital) kommunikation. Du er tilknyttet en uddannelsesinstitution så som KEA,
DJMX, AAU eller KU. Du har minimum to år tilbage af din uddannelse (bachelor
eller kandidat).
Du har erfaring med grafisk arbejde og web, og du begår dig sikkert i Microsoft
Office-pakken (Word, PowerPoint & Excel). Du kan lide at have ansvar for grafiske
opgaver og web og har styr på tid og opgaver. Herudover har du øje for detaljen –
både visuelt og grammatisk og formulerer dig fejlfrit på skrift.
Ugentlig gennemsnitlig arbejdstid er 15 timer fordelt på tre dage. Vi er fleksible
over for eksamensperioder.

Ansøgning sendes snarest muligt dog senest den 2. marts 2021 på mail til mb@atriumpartners.dk,
indeholdende ansøgning, CV og karakterblad fra dit nuværende studie. Ansættelsesstart vil være hurtigst
muligt.
Spørgsmål kan stilles til Partner, Malene Bason, på tlf. 21 99 64 62 eller mb@atriumpartners.dk.
Du kan læse mere om ATRIUM Kapitalforvaltning på vores hjemmeside: www.atriumkapitalforvaltning.dk.

ATRIUM Kapitalforvaltning
tilbyder individuel
porteføljepleje inden for
traditionelle, såvel som
alternative investeringer til
velhavende familier, fonde,
velgørende organisationer
mm.
Vi tilbyder både vores kunder
investeringsløsninger med
primært fokus på afkast men i
stigende grad også flere og
flere bæredygtige løsninger. Vi
har en ambition om at være
samlingspunkt for de kunder,
der investerer bæredygtigt.
Vi er et multi family office, og
vi tilbyder vores kunder en
transparent og uafhængig
rådgivning, hvor vi alene
fokuserer på at bevare
kundernes formuer og levere
gode afkast.
Ambitionsniveauet i
virksomheden er særdeles
højt – både i vores
investeringsprocesser, den
strategiske rådgivning og i
vores kunderelationer.

Vi har en uformel
omgangsform baseret på en
positiv indstilling og godt
humør.

