InWear søger Junior Designer
Brænder du for design, og er du motiveret af nye
udfordringer og ansvar? InWear søger en Junior
designer til vores design team i København.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER:
•

for Fashion og gerne vil lære mere om hele processen bag
tilblivelsen af en kollektion

Vi søger en struktureret, energisk og kompetent Junior designer.
Her får du en udfordrende, lærerig og spændende stilling med
mange varierende arbejdsopgaver indenfor design og med mulighed

•

JOBBET:
Rentegning af styles i Illustrator

•

Opsætning af print artworks i Photoshop

•

Navision – oprettelse af styles samt div. opdateringer

•

Fokus på udvikling af Express / In-season oplæg

•

Du har en relevant videregående designuddannelse

•

Vi arbejder i Illustrator, InDesign, Photoshop og Navision. Derfor
er det en fordel hvis du har kendskab til disse programmer. Du
skal desuden kunne begå dig i Outlook og Excel

•

Farvekort – opsætning, bestilling af farver etc.

•

Udarbejdelse og opsætning af boards og oversigter

•

Forberede og deltage i designmøder og salgsmøder

•

Diverse ad hoc-opgaver

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

i samarbejde med produktchef
•

Du har flair for design og mode, og kan identificere
dig med InWears DNA

for at bidrage både praktisk og kreativt.

•

Du er en dygtig og kreativ Junior designer, som brænder

VI TILBYDER:
Et udfordrende job med mulighed for både faglig og personlig
udvikling. Indsigt i design arbejdet i en af Danmarks største
modevirksomheder. Du bliver en vigtig del af designteamet. Vi er
en uformel organisation med gode personaleforhold. Vi tilbyder
lækker morgenmad og frokost ordning lavet af vores egen kok.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, ekskl. pauser.
PERSONLIGE EGENSKABER:
Du kommer til at indgå i et stort produkt team og derfor må du som

ANSØGNING:
Skulle dette have vakt din interesse bedes du sende en ansøgning

person gerne være udadvendt og have en positiv indstilling. Du
elsker design og har en naturlig interesse for det nyeste indenfor dit

med foto til Design Manager Jette Romvig på mail:

felt. Vi forventer du er energisk, motiveret, ærlig og selvstændig. Du

jero@dkcompany.com mærket ”Junior designer til INWEAR”

sætter en ære i struktur og er ikke bange for at give en ekstra hånd
hvor der er brug for det. Du befinder dig godt i en hverdag med højt

Arbejdssted: Kanonbådsvej 10, 1437 København K

tempo og mange forskellige arbejdsopgaver.
Vi kalder løbende ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte
stillingen hurtigst muligt.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Design Manager
Jette Romvig på ovenstående mailadresse.
Vi glæder os til at høre fra dig!

INWEAR.COM

