SØGER

DESIGNER
Brænder du for mode & design, og er du motiveret af udfordringer og ansvar?
Saint Tropez søger en dynamisk og erfaren designer til vores passionerede
designteam i København.
Vi søger en struktureret, energisk og kompetent designer, som er teknisk stærk og
forstår designprocesserne og vil tage ansvar fra idé til endelig produktion. Du vil blive
en drivende del af vores brand, hvor du sammen med vores Design Manager skal
designe og videreudvikle vores 6 årlige kollektioner.

JOBBET
•
•
•
•
•
•
•

Trend research & trend oplæg
Udvikle 6 årlige Main Line kollektioner
Udvikle / videreudvikle print og printoplæg i tråd
med kollektionerne
Produkt design samt arbejdstegninger &
opsætning i PDM system
Produktkommentering, samt rettelser i
samarbejde med konstruktion & indkøb
Forberede kollektioner til foto, interne
præsentationer samt salgsmøder
Rejseaktivitet i form af inspirationsturer &
leverandørbesøg

PROFIL
•
•
•
•
•

Du er energisk og optimistisk af natur
Du har fingeren på pulsen og en naturlig interesse
for mode og trends
Dedikeret og passioneret i dit arbejde
Du er struktureret, selvkørende og god til at styre
din egen tid med deadlines for øje
Du er omstillingsparat og indstillet på en
varierende hverdag

KVALIFIKATIONER
•
•

Du har flair for design og mode, og kan
identificere dig med Saint Tropez´s DNA
Du har en relevant videregående
designuddannelse og erfaring fra en lignende
stilling

•

•
•

Vi arbejder i Illustrator, InDesign, Photoshop og
Navision. Derfor er det en stor fordel hvis du har
kendskab til disse programmer
Du kan kommunikere flydende på dansk og
engelsk i både skrift og tale
Du har et skarpt kommercielt øje, men er samtidig
kreativ, innovativ og kan tænke ud af boksen

VI TILBYDER
Et job i en virksomhed som er i en positiv udvikling
med en fantastisk beliggenhed på Holmen i
København. En virksomhed, hvor kreativitet og godt
humør gør en travl hverdag spændende. Vi er en
uformel organisation med gode personaleforhold. Vi
tilbyder lækker morgenmad og frokostordning lavet
af vores egen kok. Arbejdstiden er 37 timer om ugen
ekskl. pauser.

ARBEJDSSTED
DK Company CPH, Kanonbådsvej, KBH.

ANSØGNING
Skulle dette have vakt din interesse så send din
ansøgning hurtigst muligt til, Design Manager Anna
Juul Jepsen på mail, ajj@dkcompany.com, mærket
”Designer Saint Tropez + dit navn”
Samtaler afholdes løbende, idet vi ønsker at besætte
stillingen hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

