VI SØGER
MOTION
DESIGNER
Vi søger en dygtig motion designer til vores bureau i Odense, som kan hjælpe os
med at tilføre liv og dynamik til brands og kampagner på tværs af digitale medier.
Du kommer til at befinde dig dér, hvor det fysiske og digitale smelter sammen.
Det bliver dit ansvar at gøre vores kunders brands og kampagner levende og rulle
det ud på digitale medier, hvad end det drejer sig om annoncering, breakers, explainer-film eller elementer til websites. Du er på hjemmebane i den digitale verden
og forstår, hvordan dine evner indenfor motion design kan omsættes til visuel storytelling og tilføre en ny dimension til et design.
Som person har du det godt med at arbejde selvstændigt, men du kan også berige
og inspirere den kreative proces fra idegenerering til eksekvering. Du er ikke bange
for at eksperimentere med teknologi og nye muligheder indenfor dit felt, men du er
først og fremmest en formidabel animator.
For os er det ikke et krav, at du har en masse erfaring fra andre bureauer, men du
har måske en relevant uddannelsesmæssig baggrund eller et par års erfaring i en
lignende stilling.
Vi forestiller os, at du...
• 	Har helt styr på 2D og animationsprincipper, samt er på hjemmebane
i After Effects.
• 	Kan tilføre liv og dynamik til brands og kampagner, så de formidler identitet
og koncept.
• 	Har erfaring med eksekvering på tværs af digitale medier.
• 	Har en god grundlæggende forståelse for design- og kommunikationsprincipper.
• 	Forstår, hvordan motion kan bruges til at understøtte UX og påvirke adfærd
i digitale løsninger.
• 	Kan arbejde tværfagligt med alt fra art directors til udviklere.
Det er en fordel, hvis du...
• Har erfaring med 3D; C4D, Blender, Maya eller tilsvarende software.
• Har erfaring med resten af Adobe-pakken.
• Har et grundlæggende kendskab til videoredigering.
• Har erfaring med klassisk grafisk arbejde.
I Kindly er vi professionelle kommunikationshåndværkere, som gør en dyd ud af at
levere godt og gennemtænkt arbejde. Vi forstår at finde ind til kernen af problemstillingen og omsætte det til kreative løsninger, der gør en reel forskel.
Ikke bare på papiret, men også ude i virkeligheden. Vi sværger til medarbejdere, der
har noget at have deres ord i, og som både kan tage ansvar og tage fra.
Og så er vi i øvrigt det, vi hedder… Kindly.
Ansøgning…
Send din ansøgning til henrik.larsen@kindly.dk. Vi kalder løbende til samtale, og
når vi har fundet den rette kandidat, lukker vi for ansøgninger.
Arbejdstid: 37 timer. Arbejdssted: Odense. Tiltrædelse: Snarest muligt.

