
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIEGRAFIKER | DIGI TAL 

ARTWORKER  
 

StyleStore.com er et nyt dansk online modeunivers til den moderne og stilsikre kvinde, skabt af passionerede 
ildsjæle med livslang erfaring fra modebranchen. 

 
Vores kærlighed og definition af mode er med udgangspunkt i det skandinaviske design-DNA, og ner- ven i vores 
forretning er vores eget eksklusive in-house brand, som udelukkende er tilgængeligt på StyleStore.com.Vores 
produkter bliver udelukkende udviklet i de bedste materialer, og vi elsker cash- mere, silke, ægte skind og generelt 
materialer som har en naturlig oprindelse, er mere bæredygtige og har lang levetid. Udover det, har vi skabt en 
forretningsmodel som giver os mulighed for at give vores kunder den lækreste og mest langtidsholdebare 
garderobe, til en ærlig og tilgængelig pris. 

 

Til den videre udvikling og styrkelse af vores mediateam, er vi nu på udkig efter en ambitiøs, talent- fuld og erfaren 
Digital Artworker, der i tæt samarbejde med det øvrige team får ansvaret for at til- rettelægge, producere og 
broadcaste indhold af høj kvalitet på vores forskellige digitale platforme. 

 
Vores nye Digitale Artworker, bliver ansvarlig for at tilrettelægge og producere kvalitets ind- hold til alle 
vores digitale kanaler, med stort engagement og ejerskab. Den ideelle kandi- dat brænder først og 
fremmest for mode, æstetik, livsstil og branding, og ved, hvordan kreativt og engagerende grafisk indhold 
udvikles i overensstemmelse med vores brand retningslinjer. 

 
Dit mål er at etablere og fremdrive en samlet og slank brandidentitet på tværs af alle vores kanaler, såle- des at vores 
brand, værdier, produkter og udtryk hele tiden er i berøring med vores kunder i hele Europa. 

 

Hovedansvar: 

 
• Fremstilling og udgivelse af grafiske elementer herunder, annoncer, til SoMe, Web, blog, artikler, PR, 

nyhedsbreve og marketingmateriale. 
• Opsæt og udgivelse af nyhedsbrev 
• E-com og Image fotografering 
• Lead på produktion og klargøring af e-com billeder. 
• Sikre en god koordinering og løbende udvikling af vores visuelle profil. 
• Forslag til nye måder at promovere produkttilbud så vi når frem til vores forbruger. 
• Udforsk kontinuerligt de bedste modemedier, for inspiration og best practice på grafisk formidling, trends og 

indhold. 
• Samarbejde på tværs af teamet og deltagelse i sæson planlægning, fotoskydninger m.m. 



Den ideelle kandidat er kendetegnet ved: 

En kreativ tankegang 
Du har evnen til at tage ideer og omdanne dem til fantastiske visuelle koncepter. Du er ikke bange for at vove dig ud 
af boksen, og du udvider altid måderne, hvorpå du kommunikerer og præsenterer dit arbejde. 
Æstetiker 
Du kender godt design, når du ser det, og du brænder for at skabe visuelt overbevisende materiale for at fremme 
vores brandidentitet. Erfaring med multimediedesign grafik, videoredigering og animatio- ner er et must. 
Fotografi 
Dine grafiske designfærdigheder matches kun af din naturlige interesse i billeder og fotokunst. Du er fagnørd og 
fritidsfotograf, og du ved hvad det kræver at fange stemingen, det rigtige lys og udtrykket i et smukt foto. 
Selvstarter 
Du trives med at arbejde selvstændigt på projekterne (som er team koordineret). Du behøver ikke vente med at få at 
vide, hvad du skal gøre. Du brænder for indholdsskabelsens verden og undersøger løbende de nyeste trends og 
metoder og finder nye måder at skubbe grænserne på. 

Vi forventer: 

• Du er über aficionado indenfor mode, livstil, go smag og digitale medier.

• Du er udadvendt og har et stort og passioneret drive.

• Du er spontan og impulsiv, og eksekvere hurtigt på din ideer.
• Erfaring fra tidligere med at producere engagerende indhold på tværs af forskellige platforme (SoMe, Blog,

Nyhedsbreve osv.) med dokumenteret track record.
• Påvist ekspertise og erfaring i produktion af grafiske koncepter.

• Interesse og praktisk erfaring med fotografi, lyssætning og CaptureOne, er en stor fordel.

• Flydende på engelsk (i skrift og tale) er et MUST.
• Ninja i multimediedesign. Superbruger i Adobe | Photoshop, Illustrator, InDesign, Bannersnack (osv.).

Animationsfærdigheder er et plus.

• Erfaring med Wordpress og elementor er en stor fordel.

Vi tilbyder: 

• Du kommer med helt fra starten i et lille unikt start-up, hvor der er højt til loftet, pionerånd, og mas- ser af sjæl
og personlighed.

• Du får en helt central rolle i den fremtidige udvikling af vores virksomhed.
• Et ambitiøst, uformelt og internationalt arbejdsmiljø med et højt niveau af frihed og ansvar.

• Kort vej fra ide til handling.

• Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og sted.

• Løn og ansættelsesvilkår som modsvarer dine kvalifikationer.

Tiltrædelse: Hurtigst mulig, men vi venter selvfølgelig gerne på den rette. Stilling: Fuld tid. 
Arbejdssted: 7300 Jelling 
Brug for mere information, kontakt Pernille: tlf. +45 61 22 68 20 eller pernille.mogensen@stylestore.com 
Ansøgningsfrist.: Send din ansøgning og CV senest den 31.03.23 til pernille.mogensen@stylestore.com 

StyleStore.com A/S 
Sydkrogen 12 
7300 Jelling 

+45 70 20 94 98 

www.stylestore.com 
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