InWear søger:
PRINT DESIGNER

Brænder du for print og mode / design,
og er du motiveret af nye udfordringer
og ansvar? InWear søger en erfaren
printdesigner til vores designteam i
København.

KVALIFIKATIONER

Vi søger en struktureret, energisk og
kompetent designer. Her får du en
udfordrende, lærerig og spændende stilling
med mange varierende arbejdsopgaver
indenfor print og design og med mulighed
for at bidrage både praktisk og kreativt.
JOBBET

•

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

•

Du er en erfaren, dygtig og kreativ print designer, som brænder for
både print- og fashion design

•

Du har flair for farver og farvesammensætning

•

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 evt. Excel

•

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

ARBEJDSSTED
Kanonbådsvej 10, 1437 København K.

•

Design, rentegning og opsætning af print artworks i Photoshop

•

Udarbejdelse af farvestillinger til indkøbte prints

•

Udsendelse af prints- og kommentering af strike offs til
leverandører

ANSØGNING

Design af div. styles til kollektionen i samarbejde
med designteamet

foto til Design Manager Jette Romvig på mail: jero@dkcompany.com

•

•

Udarbejdelse og opsætning af print boards og oversigter

•

Forberede og deltage i designmøder og salgsmøder

•

Diverse ad hoc-opgaver

Skulle dette have vakt din interesse bedes du sende en ansøgning med
mærket ”Print designer til INWEAR + dit navn”.
Vi kalder løbende ansøgere til samtale, idet vi ønsker at besætte
stillingen hurtigst muligt og senest med start 01.01.2022.
Vi glæder os til at høre fra dig!

INWEAR.COM

