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GRAFIKER  

TIL DANSK SKOLESKAK (20-30 timer pr. uge) 
  

Vil du være med til at skabe synlighed om unges faglige, sociale og mentale udvikling? Da vores 

dygtige grafiker skal videre, har vi en ledig plads, hvor du kan sætte dine grafiske kompetencer i 

spil på tværs af trykte og digitale medier. Vi vægter energi, passion og læring højere end dine 

skaktræk, når vi sammen får unge til at kigge op fra skærmen og se hinanden i øjnene. 

 

OM DANSK SKOLESKAK  

I Dansk Skoleskak er vi ambitiøse, resultatorienterede og kæmper hver dag for en unik sag. Via 

vores faglige, sociale og mentale læringsaktiviteter hjælper vi årligt 60.000 børn og unge med at 

holde fokus, koncentration og tænke fremad.  

 

ARBEJDSOPGAVER 

 

 Videreudvikling af vores visuelle identitet – også til specifikke målgrupper 

 Illustrationer og infografikker til print, web og sociale medier 

 Layout af magasin, læringsmaterialer, merchandise mv.  

 Kontakt til trykkeri, fotografer mv. 

 Fotografering og redigering af produktbillede til Skakshoppen.dk og Schackshoppen.se 

 

KVALIFIKATIONER  

 

 Grafiker – gerne nyuddannet – men mestrer Photoshop, Illustrator og InDesign 

 Du trives med udfordrende arbejdsopgaver i et mix af korte deadlines og større opgaver 

 Du kommer med energi, drive og godt humør 

 Når du møder en udfordring tænker du i to løsninger 

 Taler og skriver flydende dansk 

 

LYDER DET SPÆNDENDE – ANSØG! 

Arbejdsstedet er Dansk Skoleskaks Landskontor Snaregade i Indre By, og der er også mulighed for 

at arbejde hjemmefra. Start 1. juni eller efter aftale. Løn efter kvalifikationer. 

 

Vi holder samtaler løbende, og stopper rekrutteringen, når vi har den rette kandidat. Vi modtager 

kun ansøgninger og CV elektronisk via Skoleskak.dk/job. 

 

Hør mere om stillingen hos grafiker Bitten Fangel Nielsen, bitten@skoleskak.dk / 2067 4717 eller 

generalsekretær Mads Jacobsen, mads@skoleskak.dk / 2240 1488.  
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