Brænder du for design af hjemmesider, kommunikationsmateriale
samt tryksager?
Så bliv praktikant som multimediedesigner hos Den Sociale Retshjælps Fond
Hos Den Sociale Retshjælps Fond får du stor arbejdsfrihed med mulighed for at definere dine arbejdsopgaver ud fra
egne kompetencer og idéer. Vores materialer er rettet mod mange forskellige målgrupper, hvilket betyder, at der er stor
afveksling i arbejdsopgaverne. Der er desuden mulighed for, at en del af arbejdet kan udføres hjemmefra.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.
 Udvikling af organisationens hjemmesider
 Arbejde med organisationens ”social media strategi”
 Layout, typografi, billeder og montage samt multimedieproduktioner
 Udformning af digitale produktioner
 Udarbejdelse af tryksager
 Bidrag til udarbejdelse af vores hjemmesider
Din profil
Det er en forudsætning, at du er i gang med multimediedesigneruddannelsen.
Vi forventer yderligere, at du:
 Er rutineret bruger i Photoshop, InDesign og Illustrator.
 Har erfaring med WordPress
 Har sans for en god og præcis visuel B2B/B2C kommunikation
 Mestrer de grundlæggende spilleregler for typografi, layout og design
 Er kreativ og innovativ
 Er udadvendt og kan lide at arbejde med brugerinddragelse
 Arbejder effektivt både i teams og selvstændigt i et tværfagligt miljø
Vi tilbyder dig
 Anvendelse af din teoretiske viden i praksis
 Styrkelse af dit CV i form af erfaring og studierelevant arbejde
 Udvidelse af dit professionelle netværk
 Arbejde i et socialt og ungt miljø
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk.
Ansøgningsfrist d. 11/5 - 2018 Samtaler afholdes løbende.
Opstart Efteråret 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 9-17 eller på ovennævnte
mail.
Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation der siden 2007 har hjulpet
landets udsatte borgere med juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde
helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

