
CAMP ADVENTURE SØGER 
EN GRAFISK DESIGNER PÅ DELTID

Vi er på jagt efter en selvstændig og kreativ grafisk designer, som har lyst til at sætte sit visuelle præg på en virksomhed 
i rivende udvikling. Ikke to dage er ens, og vi leder efter en dygtig grafiker, der både er nysgerrig og fleksibel i et til tider 
hektisk miljø med mange forskelligartede opgaver. Ud over Camp Adventure, vil der også være opgaver i søster-
selskabet MANOVA.

STILLINGEN
Som grafisk designer i Camp Adventure og Manova kommer du til at arbejde sammen med os nogle dage om ugen, 
hvor du vil være med til at præge vores visuelle identitet og størstedelen af vores marketingmateriale – web, tryksager, 
SoMe, nyhedsbreve, film m.m. Opgaverne vil variere mellem både ”rugbrødsarbejde” og løbende udvikling af vores CVI.

Dine opgaver vil være primært bestå af:
• Produktion af tryksager og indhold til online markedsføring
• Redaktør af websites (WordPress)
• Design af dynamiske HTML-bannere og animerede videoer
• Redigering af videomateriale
• Ansvar for Sociale Medier

Derudover forventes det, at du indgår som en del af den samlede administrationsstab.

DU MÅ GERNE 
...  have et skarpt grafisk øje, relevant uddannelse inden for multimediedesign og erfaring fra eksempelvis 
 web-, design- eller reklamebureau
...  være superbruger af Adobe-pakken og mestre både print og digitale løsninger
...  være ekspert i WordPress og vedligeholdelse af hjemmesider
 (HTML, CSS og JavaScript er ikke et krav, men et plus)
...  kunne redigere video og have erfaring med både foto- og videooptagelser
...  kunne projektstyre opgaverne helt i mål og holde styr på deadlines, trykkerier, filmproducenter, fotografer mv.
...  være kunde- og løsningsorienteret, bidrage med gode ideer og arbejde både selvstændigt og i teams
...  kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk
 
HVAD TILBYDER VI? 
Hos Camp Adventure og Manova vil du indgå i et ungt og kreativt team på ca. 15 faste medarbejdere. Vi har en travl 
hverdag, hvor der altid er mange bolde i luften, men omgangstonen er uformel og vi hjælper hinanden med at opnå 
vores mål. Arbejdspladsen er primært på Ragnagade 17, 2100 København Ø, men der kan også forekomme arbejde på 
Camp Adventure på Sydsjælland. Derfor er det vigtigt, at du har kørekort B.

OM CAMP ADVENTURE OG MANOVA
Camp Adventure er en iværksættervirksomhed i rivende udvikling. Med naturen, arkitekturen og oplevelsen i front, 
skaber vi unikke naturoplevelser i nye formater – midt i Sydsjællands smukkeste natur.
Manova udvikler og afvikler koncepter inden for messer og kurser med fokus på valg af uddannelse og karriere. 
Læs mere på www.campadventure.dk
Læs mere på www.manova.dk

KONTAKT
Send nogle linjer om dig selv og dit CV – med eksempler på dit arbejde – til koe@manova.dk 
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør Kia Øland. Vi afholder samtaler løbende, 
så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

• Ansøgningsfrist: 7. januar 2022
• Opstart: Hurtigst muligt
• Arbejdstid: Ca. 2-3 dage om ugen
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