envision søger Creative Frontender
Digitale kanaler er en naturlig del af al kommunikationsplanlægning. Vi
er i gang med mange spændende projekter og har derfor brug for endnu
en kollega, som kan være med til at løse vores opgaver.
Din profil
Du trives med forskelligartede opgaver og har en naturlig tilgang til digitale kanaler om det er web-sites, nyhedsbreve, SoMe eller systemer til produktion af bannere.
Du har et godt kendskab til:
* Digital rentegning (meget vigtigt)
* Wireframe og UX
* Html og CMS (bygge mindre web-sites)
* Nyhedsbreve (opsætning og konfiguration af mindre løsninger)
* Analytics og afrapportering
Du følger løbende med i hvad der sker i den digitale verden, og har ønsket om at
omsætte din viden til konkrete kreative løsninger - og har minimum 3 års erfaring fra
et lignende job.
Jobbet
Du kommer til at deltage i implementeringen og evalueringen af indsatser og
kampagner med speciel fokus på effekten af de digitale medier.
Du vil blive en del af et dynamisk team af digitale rådgivere, som sammen med det
øvrige kundeteam, skal udvikle og udfordre løsningerne.
envision
Vi glæder os til at byde dig velkommen på et af Danmarks bedste reklame- og
vidensbureauer, der arbejder med nogle af de allermest spændende brands indenfor
flere forskellige brancher.
At arbejde vidensbaseret er kendetegnende for envision og grundige studier af
forbruger, marked og mærke er omdrejningspunktet i en konstant monitorering af
forbrugertendenser. Start gerne med at læse vores bøger og rapporter om bl.a.
sundhed, fødevarer, sponsorater og digitale medier.
Du vil desuden opleve et levende, passioneret og kompetent hus med fokus på
strategisk arbejde, kreative og innovative løsninger og automatisering af alle
processer. Det sidste for at vi altid er på forkant med de teknologiske muligheder, der
opstår inden for produktion af kataloger, emballager og digitale løsninger.
Send din ansøgning til job@envision.dk mrk. ”CF”. Spørgsmål kan rettes til digital
producer Dan Jensen daje@envision.dk , tlf. 29690126.
Ansøgningsfrist den 10. februar 2017.

