
VI SØGER
EN GRAFISK DESIGNER
Brænder du for at skabe visuel kommunikation for at formidle budskaber på en effektiv og 
æstetisk tiltalende måde? Vil du være med til at sætte et aftryk på de grafiske detaljer i 
en international vækstvirksomhed inden for sportstøj og -udstyr? Så er denne stilling helt 
sikkert noget for dig.

Om virksomheden
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswear virksomhed, der blev etableret i 2012. Vi 
repræsenterer mere end 27 brands – herunder både internationale brands og brands designet 
og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj til konkurrencedygtige 
priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og Europa. Hovedsædet er placeret i 
Silkeborg med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien, Tyskland og Kina. Sports Group Denmark 
har fokus på kvalitet, funktionalitet og design som vores vigtigste faktorer.

JOBBESKRIVELSE:
• Udvikle og eksekvere et stærkt visuelt aftryk, der kan foldes ud i hele værdikæden 
• Skabe best-in-class grafik på vores digitale platforme og fysiske touch points både  
 til B2B og B2C 
• Webdesign/layout på webshop & websites (Kendskab til Magento vil være en fordel) 
• Udarbejde Workbooks, kampagnemateriale, webshop content, diverse tryksager og   
 inspirerende kataloger til at understøtte vores brands 
• Optage, klippe og redigerer små salgsvideoer på tværs af kanaler
• Instore/POS materiale 
• Udarbejde materiale til salgsmøder 2 gange årligt
• Diverse ad hoc-opgaver der skabes i en kreativ og dynamisk organisation 

JOBKVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som Grafisk Designer og erfaring  
 fra lign. stilling. 
• Du er superbruger i Adobe pakken, CC-programmer (InDesign, Illustrator, Photoshop)
• Erfaring med Premiere Pro, After Effects er en fordel
• Som person er du kreativ, nytænkende og opdateret på den nyeste udvikling indenfor SEO
• Du har en proaktiv tilgang til opgaverne og med på beatet indenfor den grafiske verden
• Du formår at eksekvere og nå deadlines
• Du har en udadvendt kommunikationsstil og har let ved at bidrage til et godt samarbejde
• Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale 

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Passion for sport, og har en aktiv livsstil
• Trives i et kreativt miljø hvor tempoet er højt
• Positiv og altid i godt humør
• Resultatorienteret på teamets vegne
• Struktureret og ansvarsbevidst
• Selvstændig med stort overblik og forstår selv at planlægge mange aktiviteter i en travl hverdag 
• Fleksibel og omstillingsparat

Du bliver del af en international virksomhed i vækst med høj faglig stolthed og et team af 
engagerede kolleger. Du får reference til vores Marketing Manager i en afdeling bestående  
af 7 medarbejdere, og får din faste plads på vores Hovedkontor i Silkeborg. Du kommer til at 
være en del af en dynamisk marketingafdeling, hvor vi alle brænder for sagen og er dedikerede 
og ambitiøse omkring vores arbejde. Vi arbejder i et energisk, positivt og inspirerende miljø, 
hvor vi i en travl hverdag gør vores bedste for at lykkedes og når i mål. 

TILTRÆDELSE: Snarest
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater.

Send din ansøgning/CV + port folio til job@sports-group.dk mærket ”Grafisk Designer + dit 
navn” i emnefeltet. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Marketing 
Manager Sanne Bodholdt på sbs@sports-group.dk eller telefon 23 68 70 14. 

Vi glæder os til at høre fra dig.


