
 

 
Samuelsen søger studentermedhjælper  
med flair for grafisk design 
 
Brænder du for grafisk design, og leder du efter nye spændende udfordringer ved 
siden af dit studie? Så har du nu mulighed for at få et relevant studiejob hos 
Samuelsen og sætte turbo på din fremtidige karriere.  
 
Samuelsen er en af landets førende udbydere af professionelle politiske netværk. Vi er en politisk 
og økonomisk uafhængig virksomhed, og vores målsætning er at tilbyde vores medlemmer fagligt 
funderede, politiske netværk, som styrker deres kompetencer og skaber værdifulde personlige 
relationer på tværs af fagområder. Til formidlingen af dette arbejde har vi brug for en 
studentermedhjælper – cirka 8 til 15 timer om ugen. 
 
Dine opgaver som studentermedhjælper vil typisk handle om opsætning af tryksager og 
salgsmateriale. Din første opgave bliver eksempelvis at hjælpe os med produktionen af en ny 
folder. Derudover vil der også forekomme en del ad hoc opgaver; blandt andet i forbindelse med 
opdatering af materiale til vores hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier – så det er også en 
fordel, at du skriver godt. 
 
Du får det grafiske ansvar fra dag ét 
Du bliver virksomhedens grafiske ekspert og ansvarlige. Den ideelle kandidat til jobbet er 
selvkørende i Adobe CC, med Photoshop, Illustrator og Indesign som minimum. Kendskab til 
grafiske regler, fremgangsmåder og teknik – inklusiv en stor portion innovation og kreativitet – er et 
must. Det er vigtigt, at du har passionen og drivet til at levere det bedste produkt hver gang. 
Umiddelbart tænker vi, at du lige nu læser til grafisk designteknolog, mediegrafiker, 
multimediedesigner eller lignende. 
 
Da produktion af digitalt og trykt materiale, dækker den største del af dit arbejdsområde, er det 
vigtigt, at du er på hjemmebane her. Du skal ydermere være 100-meter mester i CMYK-
farveprofiler – både hvilke profiler, der skal bruges hvordan og hvornår – og mester i eksportering 
af PDF-filer til digitale materialer og tryk samt kvalitetssikring af samme. 
 
Det er også vigtigt, at du som person og designer er selvstændig, da der ikke er medarbejdere i 
virksomheden, der har grafiske kompetencer. Men du kommer ikke til at sidde her alene; vi er i dag 
15 engagerede kolleger på kontoret i Sjæleboderne i det centrale København.  
 
Er det dig, vi leder efter? 
Send din ansøgning og vedhæft eller link din designportfolio til Tobias Leth Schmidt på 
tls@samu.dk, det er også her, du kan stille dine eventuelle spørgsmål. Ansøgningsfristen er 25. 
november 2018. 
 
Du kan læse mere om Samuelsen og vores arbejde på samu.dk.  
 


