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BASISBANK SØGER JUNIOR GRAFIKER 
 
 
Vores AD'er har rygende travlt. Derfor søger vi en junior grafiker på fuld tid til at give en hånd 
med i produktionen af on- og offline grafisk materiale til vores samarbejdspartnere.  
 
DINE KVALIFIKATIONER 
Vi forestiller os, at du er nyuddannet grafiker med et veludviklet blik for både on- og offline 
virkemidler – og et skarpt øje for detaljerne. Du er vant til arbejde selvstændigt, og du tænker 
kreativt og løsningsorienteret, også når det skal gå stærkt. 
 
Du arbejder ubesværet i Photoshop, InDesign og Illustrator, og har også et godt kendskab til 
Microsoft Office-pakken. 
 
OM BASISBANK 
Basisbank er landets eneste rendyrkede internetnetbank til privatkunder, og har desuden i de 
senere år markeret sig som en væsentlig spiller på markedet for forbrugsfinansiering - også i 
form af finansieringsløsninger til detailhandlen.   
 
Vi tror på, at vi får de bedste og hurtigste resultater ved at gøre tingene selv. Derfor foregår 
udvikling og produktion af både online og offline markedsføring i huset, og vores 
marketingafdeling er sammensat af skarpe hoveder med speciale i front end-udvikling, grafisk 
design, kommunikation og markedsføring.    
 
Vil du være med på holdet, vil du som udgangspunkt få ansvaret for at servicere vores 
detailkunder med layouts og grafisk materiale til såvel online som offline. Dette arbejde foregår 
under vores forbrugslånsbrand LånLet. Desuden kan du forvente at blive taget med på råd, når 
der skal udvikles nye grafiske koncepter og strategier. 
 
Basisbank beskæftiger i alt omkring 70 medarbejdere og har base på Teglholmen i København. 
Det betyder gode arbejdsforhold i lyse og luftige lokaler med egen kantine, havudsigt og 
firmakajakker.  
 
SÅDAN SØGER DU 
Kan du se dig selv som en del af vores team, så send din ansøgning, cv og et par eksempler på 
dit arbejde til job@basisbank.dk senest den 19. september 2016.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte marketingdirektør Henrik Frederiksen på tlf. 
24 63 53 86.  
 


