
Som Senior Digital Designer hos Stupid er det hjerteblod, 

faglighed og design, der driver værket. Vi forventer, at 

du har et højt æstetisk niveau og øje for detaljen. Du 

kan håndtere flere projekter ad gangen og lader dig ikke 

presse af tætte deadlines. Du får opgaverne løst og du 

er vant til at følge dem til dørs sammen med resten af 

teamet.

Du kommer til at arbejde konceptuelt og praktisk med 

at omsætte kundens ønsker til eminent digitalt design, 

der kan implementeres, og hvor der både er tænkt på 

form og indhold. Du får ansvaret for kommunikationen 

med de teknisk ansvarlige på projekterne og du deltager 

passioneret i optimeringen og systematiseringen 

af designprocesser og projektflows. 

OM DIG:

• Du har en relevant uddannelse og helst +5 års erfa-

ring fra bureau, design studio eller freelance.

• Superbruger i Adobe Creative Cloud (Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Sketch og AfterEffects). 

• Basiskendskab til HTML og CSS og erfaring med 

nært samarbejde med frontend udviklere.

• Du er god til at modtage feedback og implementere 

den i det kreative produkt.

• Udviklet evne til at arbejde med kreative processer, 

produktion, website design, UX/UI, branding og 

identiteter.

• Dygtig til at præsentere dine tanker, ideer og arbejde 

for kunder og team.

• God til engelsk - både mundligt og skriftligt - og vil-

lig til at snakke engelsk på kontoret og med kunder, 

når der er brug for det.

• Du er vant til at arbejde teamorienteret med kom-

plekse projekter - er selvstændig, ansvarlig og villig 

til - af og til -  at give projekterne det ekstra nyk, der 

skal til at få dem helt i mål. 

• Du er naturligvis helt på omgangshøjde med trends 

og tendenser på dit felt - såvel kreativt som teknolo-

gisk.

OM STUPID:

Stupid Studio blev etableret som strategisk designbureau for 12 

år siden og vi har kontorer i Odense og København. Vores kom-

petencer og fælles passion ligger inden for områderne kultur/

medier, børn, leg og læring, borger og samfund.  Vores hold er 

bemandet af strateger, SoMe/kommunikationsfolk, digitale 

designere, motion designere og projektledere og vi arbejder tæt 

sammen i projektteams.

Vi er omkring 15  medarbejdere og har en stærk intern kultur, 

hvor vi har fokus på en balanceret og bæredygtig livsstil, som 

også giver plads til at nyde livet uden for arbejdstiden. Vi  

arbejder med kreativitet, der skaber positive forandringer, og er 

med til at styrke den verden, vi er en del af.

SØG NU!

Send din ansøgning til jobs@stupid-studio.com sammen med 

dit portfolio med digitalt design.

Ansøgningsfrist 10. august 2019

Spørgsmål kan rettes til Søren Bo Bastian, som er partner og 

Senior Art Director & Designer på soren@stupid-studio.com

Senior digital designer
-med flair for identiteter

Vi søger en dygtig digital designer til vores afdeling i København. 

Du er en erfaren og skarp web- og digital designer, der har en solid 

forståelse for UX og særlig flair og interesse for at udvikle identiteter 

og digitale koncepter på tværs af medier.


