
 
Freelance/deltid/fast grafisk designer og webudvikler | P.O.Y  
 
Vi søger en grafisk designer til vores team i pointofyou. Stillingen giver unik mulighed for at få erfaring 
med design og konsulentarbejde i et nystartet konsulenthus i rivende udvikling.  
Hos P.O.Y hjælper vi virksomheder med at vækste deres omsætning ud fra skabelse og efterfølgende 
eksekvering af vækststrategier med afsæt i digitale kanaler. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder 
som en ekstern strategisk partner, med et internt nærvær. Vores metoder er drevet af eksperimentering 
og kreativ tænkning. Vi skaber konkrete resultater ved ikke kun at være en del af strategi-formuleringen, 
men også selve eksekveringen og implementeringen af vores løsninger. Her kommer du ind i billedet, for 
det er her nyt design spiller en stor og afgørende rolle. Som grafisk designer og webudvikler vil du komme 
til at arbejde tæt på vores kunder, og i samarbejde med konsulenter fra vores strategiafdeling vil du være 
med til at udforme digitale platforme, designløsninger og branding. Hos os er intelligente, æstetiske 
løsninger med skarpt øje for modtageren i højsædet. 
 
 
Dine primære opgaver:  
 

● At udvikle hjemmesider og andre digitale platforme, i flere tilfælde fra bunden 
● At skabe grafisk design til en stadig voksende kundegruppe 
● At rådgive virksomheder i branding og digital tilstedeværelse i tæt samarbejde med dine 

kollegaer 
 
 

Din profil: 
   

● Du er en dygtig grafisk designer med særlig fokus på det digitale 
● Du kan udvikle hjemmesider og digitale platforme fra bunden, altid med øje for kundens og 

slutbrugerens behov 
● Du kan omsætte abstrakt tænkning og forskelligartet data til konkrete designløsninger 
● Du finder kreative løsninger på komplekse 

problemstillinger 
● Du er dygtig til at samarbejde med andre fagligheder 
● Du er punktlig, struktureret og leverer dine opgaver til tiden 
● Du trives i et ungt og ambitiøst miljø 
● Du ved, hvordan den digitale verden fungerer og følger med i de nyeste tendenser 
● Du er flydende i dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt 
● Du har erfaring med grafisk design og webudvikling fra et bureau eller et konsulenthus 
● Du har en relevant uddannelse 
● Du er nysgerrig over for den visuelle verden, der omgiver os, og har lyst til at bidrage med nyt til 

denne 
● Du har gerne erfaring med webflow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hvad vi tilbyder:  

 
● Et inspirerende miljø, hvor åbenhed, empati og nytænkning danner grundlag for et konsulenthus 

i rivende udvikling  
● En unik mulighed for at få ny erfaring som designer og webudvikler med en stejl læringskurve 
● Gode kollegaer, der hjælper og møder hinanden med et smil 
● Stort ansvar for en essentiel del af konsulenthusets arbejde 
● Fleksible arbejdstider efter aftale 
● Fast løn samt mulighed for bonusordning - vi er fleksible ift. at lave en løsning, der passer til dig 
● Tæt samarbejde og sparring med erfarne konsulenter 
● Mulighed for masser af karrieremæssig udvikling 

 
 
Send en mail med dit CV, portfolio og gerne en motiveret ansøgning. Interviews bliver afholdt løbende. Vi 
glæder os til at høre fra dig! 
 
 
Kontakt: 
Oliver Thornblad - Managing Partner 
+45 2619 9058 
ot@poy.dk 
Store Kongensgade 24b, København K 
 
 


