DESIGNER
ER DU EN PASSIONERET DESIGNER OG KAN DU GENNEM DIN KREATIVITET
SKABE KOMMERCIELLE DESIGNS? MOTIVERES DU AF AT ARBEJDE MED ET
STÆRKT BRAND I VÆKST OG MED MASSER AF POTENTIALE? TIL FRANSA
SØGER VI EN DYGTIG OG ERFAREN DESIGNER, DER BESIDDER ET HØJT
KVALITETS- OG DETALJENIVEAU. VI ER ET BRAND I UDVIKLING OG FOR AT
SIKRE DEN FORTSATTE VÆKST, SØGER VI EN IDÉRIG DESIGNER, DER VIL
VÆRE EN DEL AF VORES STÆRKE TEAM.
ARBEJDSOPGAVER
•

Produktudvikle kommercielle styles, der følger tidens trends med fokus på
FRANSA målgruppe og vision

•

Bidrage med fastsættelse af sæsonens trends, lave farvekort, moodboards
og udvikle kvaliteter og styles i tæt sparring med resten af designteamet

•

Udarbejde arbejdstegninger og detaljebeskrivelser for at sikre optimal
information til leverandørerne

•

Daglig og tæt dialog med leverandører

•

Sourcing af nye detaljer og kvaliteter i samarbejde med indkøbere og
leverandører

•

Printudvikling i form af frontprint og AOP

•

Deltage på inspirationsture, leverandørbesøg, messer og salgsmøder

•

Diverse ad hoc-opgaver

DIN PROFIL
Du vil være en vigtig brik i udviklingen af FRANSA som brand og erfaring fra
modebranchen er et must. Du har en udpræget sans for mode, stil, design og
farver og du ved, at det ofte er den lille detalje, der gør den store forskel. Du er
fagligt stærk, en dygtig håndværker samt teamplayer. Du kender og forstår
designprocesserne og kan være med til at tage ansvaret for, at teamet kommer i
mål med kollektionerne indenfor den udstukne deadline.
Det er derfor vigtigt for os, at du ligeledes er innovativ og proaktiv i din måde at
arbejde på samtidig med, at du har øje for kommercielle designs og forstår vores
målgruppe.
Vi forventer, at du kan lide at arbejde sammen med mange mennesker og at du
trives godt i en travl hverdag.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
•

Uddannet designer

•

Erfaring med udvikling og design af outerwear, men ikke et must.

•

At du er udadvendt og smilende, har vilje og masser af gå-på-mod

•

Kan arbejde struktureret med trend, design samt opbygning af kollektioner

•

Fortrolig med Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign og gerne Navision

•

Flydende engelsk i skrift og tale

•

Rejsevant ift. inspirationsture og leverandørbesøg er en vigtig del af jobbet,
hvorfor rejseaktivitet må forventes

Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Design Manager
Stine Bay på +45 5191 5450 .

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at
gøre en forskel. Mulighederne er store i en koncern med 25 brands,
16.000 engroskunder, 5-retail koncepter, 200 helt og delvist ejede
detailbutikker samt e-handels platform. Den årlige omsætning er 3.9
mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Belgien, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz, Holland, Spanien, Canada,
Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh. Domicil Danmark
er beliggende i Ikast, Vejle og København.
Se mere på dkcompany.com

Vi afholder løbende samtaler, og ansætter når vi har fundet den rette profil, så
send gerne din ansøgning samt CV hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com
- mærket ”Designer FRANSA”.
Arbejdssted: Vejle.
Tiltrædelse: Snarest muligt.

