ER DU VORES NYE DESIGNER,
MOSS COPENHAGEN?
BRÆNDER DU FOR DESIGN OG MODEBRANCHENS
DYNAMISKE HVERDAG, HVOR VI LØBER STÆRKT?
Hos Moss Copenhagen søger vi en erfaren og stærk designer til vores Design & Buying Team i Vejle, som vil med
på vores spændende og ambitiøse rejse. Du vil sammen
med teamet arbejde målrettet med at skabe de perfekte
kollektioner ud fra trends, kvalitet & pris. Du vil få en betydningsfuld rolle på en arbejdsplads i rivende udvikling.
BLIV EN DEL AF MOSS COPENHAGEN
Vi er et ungt og harmonisk team, som står sammen i kampen om nå i mål. Du vil opleve en høj grad af frihed under
ansvar til at drive og udvikle din del af forretningen samtidigt med, at du bliver en del af et team og en virksomhed
med engagerede, passioneret og skønne kollegaer i hele
huset.
ARBEJDSOPGAVER

• Udvikle 8 årlige kollektioner – Express-, Retail- og
Main-kollektioner

• Udvikle arbejdstegninger og style instruktioner
• Sourcing af nye metervarer samt reseach af nye
tendenser

•D
 aglig kommunikation med vores leverandører
• Udvikling af trend materiale
•G
 odkendelse af L/D
•K
 ommentering af proto -og salgsprøver

• Rutineret bruger af Illustrator, Photoshop og InDesign
• Kendskab til metervarer indenfor alle produktgrupper
• God til at arbejde struktureret og have mange bolde
luften

• God til at kommunikere på både dansk og engelsk
• Godt kendskab til Microsoft Office pakken
• Evt. erfaring med udvikling af prints
• Gerne erfaring med at udvikle både main og express
kollektioner
PROFIL
Det er afgørende for os, at du er energisk, passioneret og
positiv. Du griber effektivt hverdagens mange bolde og
er ikke bange for at tage fat. Som designer er det vigtigt,
at du trives i et hektisk miljø og er en teamplayer frem
for alt. Du har flair for at spotte de nyeste tendser, og du
forstår at omsætte dem til kommercielle produkter, der
passer til brandets DNA. I stillingen hos os skal du trives
i et spændende og hektisk miljø, hvor dagen kan være
uforudsigelig.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV, foto og
evt. portfolie. Henvendelse til Designer, Camilla Lambæk
Nyrup cln@mosscopenhagen.com, tlf. +4540160344
Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale og
tager annoncen ned, når den rigtige kandidat er fundet.

• P ræsentation i forbindelse med salgsmøde
Ansøgningsfrist: 05.07.2021

• Inspirationsture

Start: Hurtigst muligt
KVALIFIKATIONER

• Min. 3-5 års praktisk erfaring fra lignende stilling i
tøjfirma

• Erfaring med selvstændigt arbejde med egne ansvar
områder
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