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Web Designer/grafiker søges til finansiel fintech virksomhed. 
 
Har du styr på de seneste trends indenfor mobil, web, konverteringsoptimering og UX design? Så er du 

måske vores nye kollega.  

Salus Group søger en dygtig Web Designer/grafiker, der kan styrke vores marketingteam og udvikle vores 
visuelle udtryk og brandidentitet samtidig med du hæver vores performance. Du tilbydes en spændende 
stilling med stor kreativ frihed og indflydelse på vores visuelle udtryk. Din dagligdag bliver i vores udviklings- 
og marketing afdeling, der er placeret i hjertet af København. 
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende:  

• Design af nye hjemmesider med fokus på performance på vores eksisterende markeder i DK, FI, NO 

og EE. Se vores brands i bunden.  

• Udvikle digital identitet til alle vores brands på alle markeder 

• Højne vores konverteringsrate sammen med vores marketing team.  

• Løbende idegenerering og produktioner af digitale kampagner og annoncer 

• Redigering af fotos, video m.m.  

• Ad hoc-opgaver i forhold til det grafiske 
 

Ønskede kvalifikationer: 

• Du brænder for at levere de bedste digitale løsninger og er i stand til at skabe 
konverteringsoptimeret indhold 

• Du er ikke bange for at have ”hands on” 

• Du har styr på Photoshop, Illustrator og eller InDesign m.m. 

• Din uddannelse er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har de rette kvalifikationer og har lyst til at 

være med til at gøre en forskel indenfor en førende virksomhed indenfor digital markedsføring 

Om dig: 

• Du har +3 års erfaring med digitalt design 

• Du har erfaring med digital produktdesign og responsive web 

• Du kan skabe meningsfulde koncepter og visuelle identiteter  

• Hvis du har erfaring med at designe en hjemmeside fra bunden af, er det en kæmpe fordel. 

• Du har kendskab til html og CSS. Hvis ikke, er du ikke bange for at lære det 

• Du har en grundlæggende forståelse for front-end udvikling 

• Du er dygtig til at præsentere og argumentere for dine designbeslutninger 

• Du kan arbejde selvstændigt, kan estimere opgaver, kan styre processen sikkert fra A-Z og vigtigst 
af alt, kan du eksekvere på opgaverne 

• Du er åben for andres input og kritik, og altid parat til at lære nye ting 

• Du kan arbejde professionelt på både dansk og engelsk 
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• Du har måske arbejdet en i international virksomhed tidligere. Hvis ikke er ikke bange for at arbejde 

med kollegaer fra flere lande.  

 

Vi tilbyder: 

• En spændende stilling med unik indflydelse på vores visuelle udtryk 

• En sjov og udfordrende hverdag i en hurtig og digital verden, hvor ikke to dage er ens 

• Løbende sparring med kollegaer, der er de dygtigste indenfor deres områder og et unikt 
sammenhold.  

• En hverdag, hvor konkurrence-mentalitet er med til at gøre en forskel i en vækst-virksomhed 

• Arbejdsplads i indre by med alle de fordele det giver 
 

Vi tilbyder den rigtige profil et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der ikke er langt fra tanke til 

handling - og hvor mulighederne for personlig og faglig udvikling er store. 

 

Ansøgningsfrist og tiltrædelse: 

 

Ansøgning, CV og portfolio sendes til CMO, Brian Rinkenauer på brian@Salus.group. Ved uddybende 

spørgsmål, kan der tages kontakt på tlf. 2682 8359.  

Forventet tiltrædelse: Hurtigst muligt. 

Ansøgningsfrist: 20/09-2021. Vi afholder løbende samtaler. 

Om Salus Group: 

Salus Group er en finsk fintech virksomhed med et nordisk hjerte. Vi har kontorer i Helsinki, Madrid, 

Tallinn og København. Salus Group blev grundlagt i 2016 og består af et team af højt dedikerede 

medarbejdere, der på under 5 år, har formået at gøre Salus Group til en af Nordens førende 

sammenligningstjenester indenfor forbrugerlån. Vores mission er at skabe gennemsigtighed på 

lånemarkedet og sikre vores kunder altid får det bedst mulige lån. Vi arbejder med følgende brands: 

www.digifinans.dk , www.digifinans.no , www.rahoitu.fi og www.vordleja.ee. 

 

http://www.digifinans.dk/
http://www.digifinans.no/
http://www.rahoitu.fi/
http://www.vordleja.ee/
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