SENIOR KREATIVE TIL SMILETS BY.
Uncle Grey har altid haft stærke rødder i den Jyske muld. Århus er vores fødeby, vores andet hjem, og
huser ikke bare talentfule ansatte, men også flere af vores største kunder. Som vi vokser på tværs af
kontorer, og i Norden, er vi nu ved at afsøge markedet for senior kreative kompetencer der vil kunne passe
ind i dagligdagen på vores Århus lokation.
ER DU FRA JYLLAND? Eller London? Eller Valby? Det gør ikke os nogen forskel, så længe at du har lyst til at
have fast base i Århus. Vi arbejder alligevel altid på tværs af alle vores Grey kontorer i hele verden, så du
kommer ikke til at sidde stille. Det der tæller, er at du er ambitiøs som bare pokker, har erfaring du har lyst
til at øse ud af og er en passioneret kreativ leder. Har du lyst til at drive dine egne kunder, lave new bizz,
samt spille en ledende rolle i udvikling af kunder og unge kreative talenter, og har du måske en pose Lions
med i bagagen, så er det måske dig vi leder efter?
WHO’S YOUR UNCLE? Uncle Grey er et af Danmarks mest prisvindende bureauer globalt både inden for
kreativt og effektivitet. Vores kunder tæller blandt andre; Bolia, Canon, Weber, jem & fix, KIA, Kvik, Waoo,
Carlsberg og Hungry. Vi har et stærkt netværk på tværs af norden, og arbejder ofte på tværs af kontorer i
Grey’s globale netværk. Vores ansættelses princip er simpelt: ”high talent, low ego”. Og vi er stolte over at
kunne omgive os med problemknusere inden for mange discipliner. Vi er kreative hjerner, koldblodige
strateger, PR-folk, medie-guruer, digitale wizards og design nørder — men først og fremmest problem
knusere.
YAAS. I'M IN. Har du fået blod på tanden eller bidt dig selv i læben af bar spænding? Så send os et CV og
din fantastiske portfolio, samt en kort beskrivelse af hvem du er, og hvad du brænder for,
til jesper.moller@grey.com og lad os tage en uformel samtale om mulighederne.

