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Cool Gray søger projektleder/koordinator til storformat-opgaver
Vores kunder kommer med mange og spændende grafiske opgaver til Cool Gray – og vi søger
endnu en kollega til at bidrage med de gode og meget forskelligartede løsninger inden for
storformat. Er du derfor en erfaren projektleder/koordinator med et stort drive inden for
storformat, så er du meget velkommen i vores specialistteam.
Din profil
Du har allerede stor erfaring med storformatløsninger og især tilrettelæggelse til produktion. Du er
hjemmevant i håndtering af ordrer til print og montage, og forstår at holde hovedet koldt og prioritere
opgaverne, når de er mange. Vi forventer, at du har et bredt kendskab til de forskellige printmetoder samt
efterbehandling og montage. Du kan rådgive kolleger og kunder til de bedste løsninger.
Du er en teamplayer, der får ting til at ske, når ordren lander på dit bord – du kan overtage og færdiggøre
beregninger fra vores sælgere, koordinere med vores grafikere og optimere ordrerne til produktion.
Du trives med at udfylde en central nøglefunktion, som har stor betydning for den oplevede kundeservice,
som Cool Gray prioriterer meget højt.
Du får
Bliver du vores nye projektleder/koordinator i vores storformat-specialistteam, får du en alsidig hverdag og
en løn, der modsvarer dine kvalifikationer. Du tilrettelægger selv dine arbejdsopgaver i tæt samarbejde
med sælgeren på opgaven og et team af meget engagerede og dedikerede kolleger, der på trods af mange
opgaver alle bidrager til en rar hverdag med glimt i øjet og godt humør.
Ansøg nu
Nævn i din motiverede ansøgning, hvilke aspekter ved storformatløsninger, der særligt har din interesse, og
hvor dine spidskompetencer ligger i forhold til projektledelse, produktionskoordinering og kundeservice.
Send din skriftlige ansøgning bilagt CV snarest muligt til Henrik Nørregaard på e-mail
henrik.norregaard@coolgray.dk. Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte
Henrik Nørregaard på telefon 5060 1049.
Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi holder samtaler løbende.
Cool Gray er et grafisk hus ud over det sædvanlige. Vi udvikler og optimerer visuel kommunikation til implementering
på alle tænkelige elementer og medier. Stærk grafisk identitet internt og eksternt på tryk, print og storformat samt
tekstil og merchandise. Vi er en moderne virksomhed med domicil i Vallensbæk – en del af Scandinavian Print Group.

