Kontrapunkt
Søger en rumlig/grafisk
praktikant
Vi søger en nysgerrig og kreativ
praktikant til wayfinding og
branded environments med
interesse i krydsfeltet mellem
grafisk design, objekt og rum.
Dine opgaver vil spænde bredt
inden for skiltning, wayfinding,
møblering og indretning –
altid med fokus på at skabe
holistiske brandoplevelser. Du
vil følge de fleste faser fra den
indledende research og analyse,
til konceptudvikling og skitsering
samt rentegning og leverancer af
manualer og prototyper.
Du skal kunne arbejde trygt i
Illustrator, Photoshop og InDesign
og meget gerne kunne skitsere i 3D.
Kan du ligeledes skitsere i hånd, er
det en fordel, og du må meget gerne
have kendskab til fotoregistrering
og opmåling.

Som praktikant hos Kontrapunkt
bliver du en del af et tværfagligt
hold, hvor alle brænder for at skabe
ægte og holistiske brands, der
leverer reel værdi til mennesker
på tværs af alle kontaktpunkter i
brandoplevelsen.
Mail os en kort ansøgning, et CV
og en lille præsentation af dit
arbejde. Praktikperioden løber i
efterårssemestret 2017 med start
primo september. Vi behandler
ansøgningerne og indkalder til
samtaler løbende, men ønsker
stillingen besat senest medio juli.
Du er velkommen til at ringe eller
maile for yderligere information.
Henvendelse:
Rena Gonatos
22 16 74 50
rgo@kontrapunkt.com

Om Kontrapunkt
Kontrapunkt er Skandinaviens førende brand designbureau.
Vi har eksisteret i 30 år og er ca. 60 ansatte. Fra vores kontorer i København og Tokyo rådgiver
vi kunder som Carlsberg, Noma, Denso, Novo Nordisk, Glyptoteket, KPMG, Arken, Coca-Cola,
Den Blå Planet, DSB og Nissan.
Vi tror på værdien af at være ægte og at stå ved, hvem man er. At brands skal være inspirerende og ærlige og udvise mod og handlekraft. Det tror vi skaber meningsfulde brands, man får
lyst til at tilbringe sin tid med.
For os er design og kreativitet magien, der forener menneskelige behov og vindende idéer i
meningsfyldte brandoplevelser, der bevæger, begejstrer og bidrager til en bedre verden.

