
Art Director
Karamello sysslar, inte helt överraskande, med godis. 
Vi säljer till privatpersoner och till företag och vi gör det via butiker och via webben.

Smaken är viktig för oss – men lika viktigt är hur våra produkter presenteras.  
Som Art Director hos Karamello ansvarar du för att vi själva efterlever vår grafiska profil i allt vi gör. Du 
ser också till att allt vårt marknadsföringsmaterial håller hög klass. Ovanpå detta formger du kataloger, 
håller våra webbplatser uppdaterade och tar fram förpackningsoriginal. 

Det sistnämnda är värt att utveckla en smula. På Karamello är AD-rollen också en del av  
produktionsteamet. Där handlar det om att stötta med originalframställning efter relativt givna mallar.  
Likaså ligger ansvaret för våra sociala medier på AD-rollen. Skulle du orka?

På Karamello går det undan – ibland alldeles för snabbt – därför är det viktigt att emellanåt kunna  
släppa på det kreativa för att helt enkelt komma vidare. Måhända kan det kravet uppfattas som något av 
en motsättning gentemot allt du redan läst. Likväl är det nödvändigt för att arbetet ska flyta på över tid.

Runt omkring AD-rollen finns en grafisk koordinator, en copywriter och en ultravass säljare. 
Tillsammans gör vi tillvaron godare. Varje dag.

Kvalifikationer 

• Relevant eftergymnasial utbildning och/eller arbetserfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i Illustrator, InDesign och Photoshop. 
• Mycket goda kunskaper och förståelse kring trycksaksproduktion/prepress. 
• Känsla för det svenska språket

Behärskar du ytterligare ett eller fler nordiska språk är det en klar fördel. 

Tjänsten är tillsvidare, med sex månaders provanställning. Urvalet sker löpande. 
Skicka personligt brev, CV och portfolio-länk till henrik@karamello.com 
 – och hör av dig om du undrar något.

Hej svejs!

Karamello Sverige AB har idag 30 anställda, som alla bidrar till ett gott resultat. 
Förra året omsatte bolaget 75 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Tornby.  
Läs mer på www.karamello.com
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