MOSS COPENHAGEN SØGER
DESIGN ASSISTENT, VEJLE
ER DU VORES NYE DESIGNASSISTENT?
Brænder du for design og modebranchens dynamiske
hverdag, hvor vi løber stærkt? Vi søger en energisk og
arbejdsom designassistent til vores Buying & Design
Team i Vejle. Du vil sammen med teamet arbejde målrettet med at skabe de perfekte kollektioner ud fra trends,
kvalitet & pris. Du skal have erfaring fra branchen og
gerne i tilsvarende funktion. Du er god til at holde fokus
og bevare overblikket.
BLIV EN DEL AF MOSS COPENHAGEN
Vi er et ungt firma i rivende udvikling. Vi har travlt og står
sammen i kampen om at nå i mål. Du vil opleve en høj
grad af frihed under ansvar til at drive og udvikle din del
af forretningen samtidigt med du bliver en del af et team
og en virksomhed med engagerede og skønne kollegaer.
AFDELINGEN OG JOBBET
Design- & Indkøbsteamet består af design, konstruktion og indkøb. Vi har en uformel tone, et godt humør
og brænder for vores arbejde. Vi lægger stor vægt på
at hjælpe hinanden på tværs af funktioner og afdelinger samt at nå i mål sammen. Du vil få indblik i både
Express-, retail- og main-kollektioner.
DINE ARBEJDSOPGAVER VIL INKLUDERE
• Udvikle arbejdstegninger og style instruktioner
• Udvikle kollektioner i samarbejde med designerne
•O
 psætning af printfiler til leverandører
•V
 edligeholdelse af pantone bøger og opsætning af
farvekort
•O
 pfølgning på prøver
•A
 rkivering af nye kvaliteter
•K
 largøring af kollektion til salgsmøde
• Diverse ad hoc opgaver
MINIMUM KVALIFIKATIONER
•M
 in. 1 års praktisk erfaring fra lignende stilling i
tøjfirma – uddannelsespraktik tæller ikke med
•R
 utineret bruger af Illustrator

•S
 tort kendskab til Photoshop og InDesign
•K
 endskab til metervarer
•G
 od til at arbejde struktureret og have mange bolde i
luften
•G
 od til at kommunikere på både dansk og engelsk
•G
 odt kendskab til Microsoft Office pakken
DIG SOM PERSON
• Du er struktureret og arbejder fokuseret og målrettet
•D
 u trives med travlhed og at tingene hurtigt kan ændre
sig i en dynamisk virksomhed, hvor kunderne går frem
for alt
•D
 u er ikke for fin til at pakke på lageret når det kræves
og du går forrest når det kommer til holdånd
•D
 u har en god personlighed, er serviceminded og finder
glæde i at gøre det endnu bedre i morgen
ET PLUS
• Erfaring med udvikling af prints
• Kendskab til Navision
PROFIL
Det er afgørende for os, at du er energisk, passioneret og
løsningsorienteret. Du griber effektivt hverdagens mange
bolde og er ikke bange for at tage fat. Som designassistent, går det meget stærkt i hverdagen, så det er vigtigt
du trives i et hektisk miljø - kan holde hoved koldt og
have overblik. Som person er du serviceminded, proaktiv
og arbejder struktureret. Du stor trives i et spændende
og hektisk miljø, hvor dagen kan være uforudsigelig.
Send din ansøgning og CV til Designer
Camilla Lambæk Nyrup (tlf. +45 40160344) på
cln@mosscopenhagen.com – senest den 19/4-2021.
Vi afholder løbende samtaler.
Kandidater som ikke indfrier minimum kvalifikationer
kommer ikke i betragtning.
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