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Signifikant Service & Client manager
søges til design studio Homework
Homework søger en effektiv, disciplineret og alsidig Project manager, Client Service & New Business 
ansvarlig. 10-12 måneders fuldtid (/deltid) barselsvikar, start 1. marts 2023 med potentiel efterfølgende fast-
ansættelse. Primært ansvar for strategisk at optimere og udvikle Homework’s forretning med målbare 
resultater indenfor salg, projektstyring og service.

• Kompetent og empatisk projektleder med flere års erfaring fra design-, beauty-, kreativ- eller livsstilsbranche
• Højt kendskab til branding (tryk- og foto-produktion, emballage og digital kommunikation er et plus) 
• Stærkt netværk og forretningssans for salg og markedsføring
• Kan forhandle og lukke aftaler samt spotte nye forretningsmuligheder
• Erfaren i at håndtere kreative udfordringer og samtaler med finesse
• Kan lede projekter, kunder og kollegaer og trives i hurtigt tempo og effektivt team
• Velformuleret, med stærke skriftlige/mundtlige kommunikationsevner i dansk og engelsk (fransk er et plus)
• Passioneret om og opdateret på relevant design, teknologi, kunst og kultur
• Organiseret, løsningsorienteret, professionel og dynamisk
• Positiv, udadvendt og intuitiv med stil og hjerte på rette sted

• Drive projekt, økonomi, kundeservice og rådgivning med løbende kundeansvar, budgettering og fakturering
• Bygge bro mellem forretningsudvikling, projektstyring og kreativ produktion 
• Pleje nye relationer såvel som eksisterende danske og internationale kunder 
• Sætte høje standarder og tage overordnede ansvar for vellykket styring og levering 
• Identificere muligheder og måder at drive og optimere indtægter som den primære salgsansvarlig
• Er socialt begavet og trives med at tale med nye mennesker i telefonen 
• Forstå værdien af design som et strategisk værktøj for vores kunder
• Erfaren i mac (regnskabsprogram Dinero, projektstyringsprogram Apollo og InDesign er et plus, ikke et must)
• Repræsentere, promovere og styrke Homework som brand

Homework er et internationalt anerkendt designbureau med speciale i brand expression, visuel brand identitet, grafisk 
design, emballage og art direction for well-being, livsstils, living og luksusbranchen. Med globale kunder som Cartier, 
Prada, Bottega Veneta Parfums, YSL, Givenchy, Valentino, Lancôme, Hyundai og herhjemme Bruun Rasmussen 
Kunstauktioner, Eilersen, PP Møbler, Matas, og Elhanati.

Send en email senest 16. november 2022 til work@homework.dk med emnelinjen ‘Service & Client manager‘ og 
inkludér kort ansøgning/CV med foto – samt forventning til gage – og hvis det er relevant, portfolio i PDF-format og/
eller website link.

På forhånd tak for din tid, eller fordi du deler dette opslag.


