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OM DIG
Du ser dig selv som en grafiker, der har øje for detaljen, 
uden at det betyder, at opgaverne tager for lang tid. 
Du har en naturlig kærlighed for det rene æstetiske 
udtryk og går op i, at vi som brand fremstår luksuriøse og 
professionelle.Du vil i perioder have mange opgaver på dit 
bord og lader dig ikke stresse af at opgavelisten til tider 
er meget lang. Vi ved, at hvis man holder hovedet koldt 
og har fokus på sine prioriteter, kommer vi i fællesskab i 
mål.
 
Vil du med på holdet sammen med en flok entusiaster, 
der i løbet af et år producerer content, e-mails, SoMe 
markedsføring, arrangerer kick off events, indhold til vores 
website, kampagner, video… you name it!?
Vi har 2 kollektioner i løbet af et år - der hvor 
børnetøjsgarderben skifter pga. årstiden - og det betyder, 
at vi har ekstra travlt 2 gange om året, hvor alt skal gøres 
klar til vores kunder. Her er en række stramme deadlines, 
der skal overholdes. Det skal du være okay med.
 
STILLINGEN
Du bliver en del af vores dedikerede marketingafdeling 
på 10 personer, hvor dit primære ansvar er at bidrage til 
udviklingen og sikringen af vores grafiske visuelle identitet 
på tværs af touchpoints. Vi arbejder rigtig meget med 
vores brandidentitet, så du vil få masser af spændende 
opgaver og mange muligheder for at bruge dine kreative 
evner.
 
Stillingen er 37 timer, og du skal forvente, at du er på 
vores kontor i Søften det meste af tiden. Vi spiller 
en holdsport og er ekstremt afhængige af hinanden i 
teamet. Teamet består af et hold af digitale ressourcer, 
kommunikation og det visuelle - i alt 10 personer. Du 
indgår i det visuelle team sammen med yderligere en 
grafiker, en studentermedhjælper og 2 freelance grafikere 
samt en visual merchandiser.

DIN BAGGRUND
Du er formentlig uddannet Digital Designer eller lignende, 
og du har gerne et par års erfaring fra en lignende 
stilling inden for digitalt design, men også gerne erfaring 
med tryk. Du er hjemmevant og erfaren i både Adobe 
Photoshop, InDesign og Illustrator, og det er en fordel, 
hvis du også mestrer After Effects eller Premiere Pro. 
Du har kendskab til digitale medier og gerne det trykte. 
Sidstnævnte er dog ikke et krav. Det er dog afgørende, 
at du har kendskab og erfaring med produktion af e-mail 
marketing, display bannere, SoMe og Web.
 
HVAD KAN POMPDELUX TILBYDE DIG?
Et spændende job i vores skønne univers med vores 
fantastiske produkter, 60 pragtfulde og passionerede 
kollegaer i de skønneste omgivelser. På kontoret i 
Hinnerup ved Aarhus vil du indgå i et moderne og 
uformelt arbejdsmiljø, hvor mulighederne er mange, og 
hvor der sættes pris på den rette attitude og dine kreative 
tanker.
Vi værner om hinanden som kollegaer og har en sund og 
uformel kultur med meget korte beslutningsveje, og hvor 
der er plads til alle.
 
ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Hvis ovenstående lyder som dit næste job, så send os din 
ansøgning med relevante bilag og billede hurtigst muligt 
til job@pompdelux.dk mærket ”Grafiker”. Vi behandler alle 
ansøgninger løbende, og tiltrædelse er snarest muligt. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte CCO, Thomas Nordborg på mail: 
tng@pompdelux.dk 
Vi behandler alle ansøgninger løbende, 
og tiltrædelse ønskes snarest mulig.

vi søger en  
G R A F I K E R

POMPdeLUX er en danskejet børnetøjsvirksomhed, der sælger stilfuldt børnetøj, med fokus på de små detaljer. 
Vi producerer med omtanke for miljøet i tæt samarbejde med vores faste leverandører. Vores tøj bliver solgt via 

Home Shopping arrangermenter og vores egen webshop.

POMPdeLUX leder efter dig, der er knivskarp til det grafiske og æstetiske, og måske endda også har en passion for 
børnetøj. Det har vi! Vi elsker det, vi laver, og vi er ekstremt stolte af, at vi gør noget helt unikt i vores branche. For det 
første er Home Shopping en stor del af vores unikke forretningskoncept, og for det andet producerer vi børnetøj af en 
høj kvalitet til fornuftige priser. Vi er på en mission, hvor det handler om, at vores børn skal kunne bruge tøjet længere, 

arve det og samtidigt passe til tidens trends. Vi kalder det Luxury for less.


