NØRGÅRD MIKKELSEN
SØGER AD’ER
Med base i København

Vi har travlt og har brug for en ekstra AD’er på
kontoret i København. En kreativ, som kan sit
kreative håndværk og er god til at skabe idéer
og koncepter. Du eksekverer på et højt grafisk
niveau, du kan klippe film og animere og forstår
værdien af samarbejde og sparring med
dygtige kollegaer.
Du ved, at effektfuld kommunikation bygger
på forbrugerindsigt, uanset hvilken platform du
bruger. Din formidlingsevne og gennemslagskraft gør, at du brænder igennem både blandt
kollegaer og i kundemøder.
Vi forestiller os, du har en kommunikationsuddannelse med i bagagen og mindst et par års
erfaring fra et reklame-, marketing- eller digitalt
bureau. Måske er du allerede i et team og har
lyst til at tage din makker med. I så fald, så hiv
fat i ham eller hende, da vi også søger en tekstforfatter.

Vi har til gengæld fantastisk interessante
kunder, søde, engagerede kollegaer og uanede
muligheder, hvis du griber dem. Vi arbejder
med opbygning af stærke brands, hele vejen
fra strategi til det taktiske, som vi har gjort det
i over 50 år. Vi har en stærk Vi-kultur, hvor vi
bakker hinanden op, går hele vejen som hold
og har det sjovt undervejs.
Upload din ansøgning og udpluk
fra din mappe her:
https://nmic.biz/ansogning/
Har du spørgsmål, så skriv til Camilla på
Cn@nmic.dk

Om Nørgård Mikkelsen
Vi er et strategisk tænkende og kreativt drevet innovations- og kommunikationsbureau, som bygger stærke brands. Vores mål
er helt enkelt: Vi vil skabe værdi for mennesker og vækst for brands. Vi beskæftiger ca. 80 medarbejdere i Odense og
København.
Vil du vide mere, besøg nmic.dk
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