MOSS COPENHAGEN SØGER
RETAIL BUYER
Vi søger en erfaren og energisk Retail Buyer til vores
internationale kæde af Moss Copenhagen-butikker. Har
du øje for trends, besidder et godt købmandsskab og har
en solid erfaring fra branchen, er du måske den helt
rigtige til stillingen.
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, samtidig med at du bliver en del af et
team og en virksomhed med engagerede kollegaer. I
Moss Copenhagen driver vi vores retailforretning i et
vertikalt setup. Derfor er vejen fra design til butik uden
mellemled, hvilket sikrer fart og fleksibilitet.
AFDELINGEN OG JOBBET
På vores hovedkontor i Vejle, bliver du en del af et
dynamisk B2C-team, som består af Retail, E-Com og PR/
Marketing. Alle opgaver i afdelingen er fokuseret på
slutkunden, hvilket giver et ensrettet fokus og en hurtig
beslutningsproces. Som Retail Buyer er dit primære
ansvar, sammen med vores Retail Product Manager, at
udvælge og udvikle den kollektion, som er præsenteret i
vores retailkæde samt på vores webshop.

KVALIFIKATIONER
• Erfaring fra en lignende stilling i modebranchen, hvor
retaildrift og vareudvikling er i fokus
• Bredt kendskab til forskellige varegrupper og materialer
indenfor womens wear
• Struktureret og detaljeorienteret
• Erfaring med analyse af og beslutninger på baggrund af
salgstal
• Behersker dansk og engelsk
• Fortrolighed med Microsoft Office pakken
PROFIL
Det er afgørende for os, at du er energisk, lever og ånder
mode og trends, samt har et naturligt talent for godt
købmandsskab. Du trives med en omskiftelig hverdag med
både kontorarbejde, butiksbesøg samt enkelte
udenlandsrejser.
Vi tilbyder en stilling i en uformel organisation, hvor du i
høj grad er med til at påvirke din arbejdsdag, hvor du får
indkøbsansvaret for en kæde i vækst og hvor samarbejde
og tillid er i fokus.
Erfaring fra en lignende stilling og stor retailerfaring er et
krav, da stillingen kræver handlekraftighed, tro på egne
evner og selvtilliden til at tage chancer.

ARBEJDSOPGAVER
• Deltagelse på interne kollektions- og leverandørmøder
• Analyse og handling på salgstal
• Endelig ordreplacering på hoved- og
expresskollektioner
• Udvikling af Retail-styles, eksklusivt til egne butikker og
webshop

Send din skriftlige ansøgning, dit cv og et vellignende foto
til Retail Manager, Rasmus Skovsgaard på
rs@mosscopenhagen.com. Skriv ”Retail Buyer” i
emnefeltet. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor
vi afholder samtaler på løbende basis.

• Kommunikation med - og besøg i butikkerne med
henblik på opfølgning af varepakken
• Tæt samarbejde med vores indkøbs- og designafdeling
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