
 

 

Aarhus Fremad søger en grafiker på frivillig basis 

Vi søger en grafiker som kan være med til at udvikle vores klub.  

Vi vil ligge yderligere på, hvor vi drømmer om en udvikling af vores klub på national 

plan. Vi sigter højt og visionen er at have et af Danmarks fedeste og tiltalende 

fodboldbrands.   

Vi har et brand, der kan mere end tilfældet er nu og det skal du være med til at 

udvikle. Opgaven er meget åben omkring, hvad der skal ske og hvordan vores brand skal 

udvikles grafisk.  

Vi drømmer om 1. division, men vi drømmer også om et sted, hvor du altid møder folk i øjenhøjde og stadig 

har skabt et sted, for fodbolden kommer i baggrunden og kun bliver en del af oplevelsen.  

 

Opgaverne bliver: 

Udforme og videreudvikle klubbens brandingmanual. 

Løbende design og layout af kampprogram 

Designe iøjefaldende opslag til eks. Opvarmning til kamp, spillerpræsentationer, etc. 

Promovering af vores kampe på SoMe og i og omkring Aarhus  

Være med til at skabe et fedt fodboldbrand 

 

Om dig: 

Du har erfaring med grafisk design og kender Adobe-pakken el. nye alternativer.  

Du er f.eks. ved at afslutte en grafiker- eller grafisk design-uddannelse, eller har en mindre virksomhed, og 

ønsker at have et ydelsessponsorat.  

Du skal kunne være tilgængelig en gang om ugen 

Du skal kunne tage ansvar og være klar til at selv tage ideen fra start til ende.  

Du skal kunne lide at være et i miljø, hvor der tænkes højt og hvor folk har hjertet med. 

Du skal være klar på at udvikle og tænke langsigtet 

Du skal være struktureret  

Du skal være klar på at være en del af en lille organisatorisk sportsklub.  

- Og det er selvfølgelig fedt, hvis du er vild med fodboldverdenen. 

 

Ansøgningen skal sendes til ad@aarhus-fremad.dk.  Arbejdet er frivilligt og der vil derfor ikke være løn. Du 

vil dog kunne bruge arbejdet for reference fremadrettet.  
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