Lærling mediegraﬁker
Forsvarsbygg er en godkjent lærebedrift innenfor mediegraﬁkerfaget, og søker nå en positiv og
serviceinnstilt lærling i mediegraﬁkerfaget.
Har du lyst til å utforske kommunikasjonsfaget fra et visuelt perspektiv? Vi ønsker oss en lærling som har
interesse for design, digitale kanaler og konseptutvikling. Hos oss får du være med i kreative og strategiske
prosesser der vi er opptatt av å forstå kundens behov. Vi jobber iherdig med å forenkle og spisse
budskapene for å kommunisere godt og presist. Du vil jobbe både selvstendig og i team for å ﬁnne
løsninger som gir gode brukeropplevelser, samt utforme graﬁsk materiell for både digitale og trykte ﬂater.
Er du opptatt av helhetlig design, oppbygging og sammensetning av tekst og visuelle elementer og ønsker
å utvikle deg som en allsidig designer? Da håper vi du søker som lærling hos oss, og vi gleder oss til å møte
deg!
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Arbeidsoppgaver










Foto, video og enkel bildebehandling / redigering
Tekstutforming og budskapsformidling
Graﬁsk produksjon for alle formater og ﬂater
Visualisere tall og innsikt
Design og oppsett av trykksaker
Klargjøre ﬁler til trykk
Kontakt med oppdragsgivere
Bestille proﬁlprodukter og trykksaker
Vedlikeholde og forbedre visuell proﬁl og Oﬃce-maler

Kvaliﬁkasjoner
Du har fullført og bestått vg1 og vg2 ved oppstart av læreperioden
Du har gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig
Du behersker Oﬃce programmene Word, Excel og PowerPoint som verktøy
Du er godt kjent med Adobe CC-programmene InDesign, Illustrator og Photoshop, og bruker dem
gjerne daglig
 Du har god visuell framstillingsevne og du er opptatt av å designe gode løsninger som
gir brukeropplevelser





Personlige egenskaper






Du er strukturert, selvgående og nysgjerrig
Du tar initiativ og er en kreativ ideskaper
Du er kvalitetsbevisst
Du trives med å jobbe både i tverrfaglige team og selvstendig
Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Konﬁdensielt

Vi tilbyr






Spennende arbeidsoppgaver og trivelig arbeidsmiljø
Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk for lærlinger
Mulighet til å påvirke og utvikle egen læretid i stor grad
Faglig oppfølging av veiledere
Primærarbeidssted vil være Grev Wedels plass 5 i Oslo

 Kontaktinformasjon

Annichen Piene
Seniorrådgiver
 977 67 784
 Arbeidssted
Grev Wedelsplass 5, 0151 Oslo
Norge

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt
Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender
eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til
andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg,
kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter
inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra
de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til
militærleirer, skyte- og øvingsfelt og ﬂystasjoner for Forsvaret. Vi har
hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant
Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.
Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges
av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle
kvaliﬁserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell
orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å
knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen
positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.
«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten.
Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av
aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres
av Diﬁ, som behandler anonyme opplysninger om
ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over
resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli
utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men
reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

