Er du Flips
designfaglige
praktikant til
efteråret?

Flip Studio er et experience design bureau, som kombinerer indsigt,
adfærdspsykologi, design og teknologi for at skabe den næste
generation af kundeoplevelser. Kort sagt, så brænder vi for at skabe
de services, der får brugerne til at give fem stjerner på trustpilot og
får dem til at fortælle deres venner om de gode oplevelser. Det gør vi
gennem et design thinking-mindset og metoder som fx sprint-forløb
med vores kunder, kvalitative feltstudier, workshops og udvikling og
afprøvning af koncepter og prototyper.

Desuden får du:
— Et arbejdsmiljø drevet af kreativitet og nysgerrighed
— En mulighed for at bruge din faglighed i praksis, da
designtænkning indgår i alle vores projekter
— Chancen for at arbejde med nogle af de helt store private og
offentlige virksomheder i Danmark og Skandinavien, hvor vores
arbejde bliver omsat til handling, services og produkter, der når
helt ud til slutbrugeren.

Til at hjælpe os med vores store ambitioner for fremtidens
kundeoplevelser har vi brug for dig, der drømmer om at bruge din
faglighed til forstå brugerne og udvikle services og produkter, der
møder deres behov. Vi søger to praktikanter til et forløb på minimum
fire måneder: en med designfaglig og en med kvalitativ baggrund.

Hvad kommer du til at arbejde med?
Som praktikant i Flip Studio vil du komme til at arbejde både
selvstændigt og sammen med resten af teamet. Alt efter din faglige
baggrund vil opgaverne bestå i at:
— Planlægge, dokumentere, med-facilitere og deltage i workshops
— Udvikle koncepter, idéer, mock-ups, roadmaps og blueprints
— Designe prototyper og digitale produkter (både UX og UI)
— Udarbejde visuelle leverancer til vores kunder via fotos og video.

Hvad forventer vi af dig?
— Du studerer fx service design, experience economy, codesign, UX-design, interaktivt design, strategisk design &
entrepreneurship, bæredygtigt design, produktdesign el.lign.
— Du går åbent til opgaver, også selvom du ikke har prøvet
tingene før
— Du har konkrete værktøjer med fra studiet, som kan inspirere
vores arbejdsprocesser og leverancer
— Du er nysgerrig på data, mennesker, design, teknologi og
forretningsudvikling og trives i et start-up-miljø.
Hvad kan du forvente af os?
Vi er et lille designbureau, der ligger sammen med mediebureauet
GroupM. Her er masser af start-up-ånd og en flad struktur men
samtidig har vi adgang til alle fordelene fra GroupM. Vi er et blandet
team med baggrunde inden for branding, design og kvalitative
kompetencer.

www.flipstud.io
Instagram: flipstud.io

Praktiske ting
— Praktikperioden er 37 timer ugentlig og ligger fra midt august–
midt december 2021
— Praktikken er ulønnet, men du får betalt morgenmads- og
frokostordning.
Interesseret?
Send din motiverede ansøgning og CV til intern@flipstud.io senest
fredag den 16. april kl. 12.00.

