
 

Graphic Designer & Content Creator 

(Application also available in English – For English version email rasmus@colorfulstandard.com) 

Colorful Standard er en dansk tøjvirksomhed med kontor i indre København. Vores kollektion består 
af ansvarligt produceret essentials i høj kvalitet til mænd og kvinder i op til 50 forskellige farver.  

Virksomheden har på under 3 år etableret sig i en solid position på det kommercielle modemarked 
og åbnede i 2019 Flagship Stores i Paris, Zurich, London og København. 

Vi står over for en spændende tid, hvor virksomhedens salg vækster eksplosivt og vi søger derfor en 
motiveret og erfaren fuldtids grafisk designer og content creator til at eksekvere, konceptualisere og 
udvikle Colorful Standards visuelle identitet. Herunder sikre layoutet og funktionerne på vores 
website stemmer overens med vores visuelle brandidentitet. 
Denne stilling kræver en person med stærke designfærdigheder og som er yderst detaljeorienteret. 

De primære arbejdsopgaver vil være koncentreret omkring:  

• Arbejde med det overordnede visuelle layout og design af vores website samt marketings 
materiale så alt stemmer overens med vores værdier og brand identitet 

• Designe website content, logoer, skilte, reklamer og andet kommunikationsmateriale 
• Opsætte det grafiske materie til alt SoMe – som feks Instagram posts, stories osv. 
• Konceptualiser kreative ideer sammen med resten af marketings teamet 
• Undersøg og analyser de aktuelle grafiske tendenser i branchen for at holde os relevante 
• Sikre konsistens i den visuele brandidentitet gennem online og offline marketinginitiativer 
• Billedbehandling som lys, beskæring, retouchering osv. 
• Billedgennemgang, markering, redigering og godkendelse ved photoshots 
• Sikring af konsistens i belysning og komposition i alt vores materiale 

Din baggrund:  

• Du er positiv, engageret, kreativ, innovativ og detaljeret orienteret 
• Du er god til at arbejde selvstændigt samtidig med, at du ønsker at være en del af 

kontorfællesskabet og sætter pris på teamarbejde 
• Du mestrer Adobe pakken med Photoshop på ekspert niveau 
• Vi søger ikke en illustrator men erfaring med Illustrator er vigtig til arbejde med 

logoer/symboler 
• Erfaring inden for webdesign 
• Erfaring med fotografering af packshots eller lignende er en fordel 
• Du mestrer dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale 

Der vil være særdeles gode udviklingsmuligheder såvel fagligt, som personligt, og du bliver del af en 
virksomhedskultur, hvor omgangstonen er god og medarbejdertilfredsheden stor.  

Løn efter aftale. Start hurtigst muligt. 

Kan du se dig selv som vores nye kollega? Så send din ansøgning til rasmus@colorfulstandard.com 

Vi holder samtaler løbende. 


