
Om Nørgård Mikkelsen
Vi er et kommunikationshus med ca. 70 specialister på vores bureauer i Odense og København. Designere, sociologer,  
antropologer, økonomer - krøllede hoveder og excel-hjerner - som alle har samme mål: At skabe værdi for  mennesker og 
vækst for brands. Det var den korte version. En lidt længere finder du på nmic.dk

ART DIRECTOR – KØBENHAVN
Der er gang i hjulene hos Nørgård Mikkelsen, og vi har brug for en ekstra AD’er til vores kontor på 
Vesterbrogade i København. Er du en stærk kreativ, som kan sit konceptmæssige håndværk og 
eksekverer på højt grafisk niveau? Så er det her måske chancen, du har ventet på.

Du forstår værdien af samarbejde og sparring med dygtige kollegaer med forskellige 
kompetencer. Du ved, at effektfuld kommunikation bygger på indsigter, uanset målgruppe og 
platform. Og din gennemslagskraft gør, at du brænder igennem både blandt kollegaer og i 
kundemøder.

Vi forestiller os, at du har erfaring fra et reklame-, marketing- eller digitalt bureau. Måske er du 
allerede del af et stærkt team og har lyst til at tage din makker med? Så kan det være, vi har 
plads til jer begge, da vi også søger en tekstforfatter med flair for B2B i øjeblikket.

Som ansat på bureauet kommer du til at arbejde med interessante kunder på tværs af rigtig 
mange kategorier sammen med søde, engagerede kollegaer. Og så tilbyder vi uanede 
muligheder, hvis du griber dem.

Nørgård Mikkelsen ligger på en samlet 7. plads på MyImage 2021-index over danske bureauer og 
leverede et rigtig flot 2020-regnskab.

Upload din ansøgning og eksempler på dit arbejde til: https://nmic.biz/ansogning/
 
Har du spørgsmål, kan du skrive til Kreativ Direktør, Rasmus Nybo Andersen, på  
rasmus.nybo@nmic.dk
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