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Fuldtidsstilling
Nyuddannet, 1-3 års arbejdserfaring
Min. 3 års videregående uddannelse
Behersker dansk og engelsk i tale og skrift
Løn efter kvalifikationer (evt. løntilskud)
Arbejder vant med Adobepakken
Ansøgningsfrist 09.04.2021, samtaler afholdes
løbende

> Send en ansøgning med motivation, CV og
billede – som e-mail med vedhæftninger.
> Anfør venligst hvor du har hørt om stillingen.
> people@artventure.dk
> Se mere på artventure.dk og vores LinkedIn

> Kan du gå i spagat?
Artventure vokser og har brug for en profil,
der kan strække sig. Du har både grundigheden,
præcisionen og overblikket, der kendtegner en dygtig
projektkoordinator, der trives med mange bolde i
luften – og den kreative åre der gør, at du tager aktiv
del i vores konceptudvikling og oplæg til kunderne.

Arbejdsopgaverne er meget forskelligartede og
spænder lige fra events til design, og din lyst til at
koordinere og konceptualisere projekter skal være
lige stor, om vi står på en event location langt
hjemmefra eller er dybt begravet i computeren en sen
aften på kontoret.

hvor performance-kultur, kundeorientering og et
godt fællesskab går op i en højere enhed.

Som event- og kommunikationsbureau, der arbejder
med nogle af Danmarks og verdens største brands, har
vi brug for ambitiøse kandidater, der både vil udvikle
sig selv og Artventure.

Personligt har du power og formår at sætte dig
konstruktivt igennem i dialogen med kunder,
underleverandører og kollegaer, og du ønsker at være
profilen der tegner Artventure, som en virksomhed,

Vi har desuden en stærk digital profil med flere
egenproducerede apps, som vi løbende supporter og
udvikler på – disse bliver også en del af din hverdag
i Artventure.

Vi skeler ikke så meget til din akademiske baggrund
som til din praktiske erfaring, der også gerne må
være gjort uden for bureaubranchen.

