
BESKRIVNING
Vår verksamhet växer med många spännande projekt, och vi behöver stärka 
upp vårt designteam med en senior formgivare.

Personen vi söker är kreativ, nyfiken, ödmjuk, mångfacetterad och med en ty-
dlig förståelse för designlogik och strategi. Du ska vara bekväm i alla medier 
(print, digitalt, rörligt m.m.). Du har 6+ års arbetslivserfarenhet från design-
byråvärlden med en gedigen utbildning inom grafisk design. Ett krav är 
flytande svenska i tal och skrift. 

Du arbetar i Creative Suite och har kännedom om Office-program och har 
intresse och teknisk förståelse för webb och sociala medier. Du tycker om att 
arbeta handfast och är bekväm med penna och papper.

Vi arbetar i team men samtidigt ska du kunna arbeta självständigt och lösa 
uppgifter på egen hand. Du ska vara trygg med att leda projekt gentemot kund 
som ofta är på lednings- eller styrelsenivå. 

Tjänsten innebär att stödja vår CD, men även att ta hand om och leda egna 
projekt med hjälp av våra juniora formgivare och strateger.

ARBETSUPPGIFTER
Som senior formgivare kommer du att arbeta i en dynamisk och kreativ miljö i 
team med både juniora och seniora kollegor med varierande bakgrunder. Dina 
huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst vara:

• Forma starka koncept och idéer tillsammans med vår CD
• Administrativt leda och ha ansvar för flera kundprojekt samtidigt
• Bidra till att stärka den kreativa höjden och handleda yngre kollegor

FÖRETAGSPRESENTATION
Vi är kreativa partners till ledare som vill göra skillnad och driva verklig förän-
dring. Tillsammans med våra kunder bygger vi starka berättelser som moti-
verar och aktiverar, effektiva förändringsprocesser och starka varumärken 
som förklarar och attraherar. Våra team består av affärsutvecklarare, kommu-
nikatörer och designers.

På vår Facebooksida har vi samlat en del av våra designcase: facebook.se/
prioritygroupsthlm

ANSÖKAN
Vid intresse är du välkommen att skicka din ansökan inklusive CV och portfolio 
till seniorformgivare@prioritygroup.se. Vi tar inte emot ansökningar på tele-
fon. Frågor besvaras via mail. Ansök senast den 3e mars.
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