GRAFIKER
Er du en dygtig grafiker med værktøjskassen i orden og sans for detaljen? Så er det måske dig, der skal
styrke CADO A/S’ grafiske profil.
Vi søger en medarbejder, hvor målet er at give vores potentielle kunder et inspirerende billede af vores
unikke produkter. CADO er en spændende vækstvirksomhed med afdelinger i Danmark, Sverige og Norge.
CADO A/S designer og leverer legepladser og uderum, hvor fokus er på design og interaktion, der
understøtter børns leg og bevægelse. Vi skaber sikre, sjove og innovative legepladser for børn i alle aldre.
Du kan læse nærmere om vores ideologier og visioner på http://cado.dk/om-cado-2/hvem-er-cado/
Som vores grafiker bliver du en del af en mindre organisation i stor vækst, hvor du får gode muligheder for
at bruge din erfaring. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i
• Design og produktion af salgsmateriale i samarbejde med vores danske og svenske salgsteams og
landskabsarkitekter
• Udarbejdelse af visualiseringer af legepladser og uderums miljøer i både 2D og 3D
• Medvirke til udarbejdelse af grafisk præsentation af konkrete projekter
• Medvirke til videreudvikling og vedligeholdelse af vores hjemmeside
• Design og produktion af kataloger
Jobbet vil give dig en enestående mulighed for at udvikle dig såvel personligt som professionelt, idet du vil
få et stort ansvar og vil blive stillet overfor udfordrende opgaver. Du vil være vores første grafiker, så du vil
få gode muligheder for at præge jobbet
Du har en baggrund som faglært grafiker og behersker SketchUp, InDesign, Photoshop og Illustrator. Hvis
du også kan arbejde i CAD er det en stor fordel. Det er også en stor fordel hvis du har erfaring med
webdesign og wordpress.
Du vil i tæt samarbejde med kompetente kolleger have fokus på at skabe resultater i hverdagen. CADO A/S
er en virksomhed i løbende udvikling - hos os er der sjældent to dage, som er ens. Du arbejder selvstændigt
og trives med en hektisk hverdag. Vi lægger vægt på et uhøjtideligt arbejdsmiljø, så det er vigtigt, at du har
et godt humør og en positiv indstilling.
Tiltrædelse: Snarest muligt – efter aftale

Søg stillingen ved at gå ind på www.cado.dk under ledige stillinger og indsend portefølje med relevant grafisk
arbejde, dit CV og din ansøgning.
Ansøgningsfrist: 31. januar 2019 - vi indkalder løbende til samtale, hvorfor du med fordel kan sende din
ansøgning med det samme.
Ved spørgsmål kan direktør Carsten Jørgensen kontaktes på tlf.: 70 22 26 28.

