KO N S T R U K T Ø R
MED EN DESIGNER
I M AV E N

T I L B .Y O U N G E X P R E S S

Er du en passioneret målrettet konstruktør og vild med fashion, og kan
du igennem din erfaring og engagement kvalitetssikre vores gode fits?
Motiveres du af at arbejde med et stærkt brand i vækst og med masser
af potentiale? Så er det måske dig, vi står og mangler.
Du får base i b.youngs express team, hvor du skal arbejde tæt sammen
med teamet om at udvikle produkter, der matcher vores markeder og
kunders behov.
DIN PROFIL
Vi forventer, at du besidder en naturlig interesse for mode. Du er en
teamplayer, der arbejder målrettet og sætter en ære i at levere høj
kvalitet i dit arbejde. Du er positiv, energisk og klar på alsidige opgaver.
Du er struktureret og bevarer overblikket i hektiske situationer trods
mange deadlines.
VI TILBYDER
En stilling med masser af faglige udfordringer i en spændende
virksomhed, hvor vi sammen skaber resultaterne. Du får en bred
kontaktflade, både internt såvel som eksternt, hvor det forventes at du
har en god dialog med leverandører.
Du vil blive en del af en uformel organisation med plads til humor
og smil hvor samarbejdet med kollegaer på tværs af organisationen
prioriteres.
DINE ARBEJDSOPGAVER
• Udarbejdelse af målskemaer
• Tilretning af proto-samples i samarbejde med teamet
• Tilretning af pasform og dokumentation til produktion
• Rentegning af styles i Illustrator
• Design oplæg
• Oprettelse af styles i PDM/Navision
• Diverse ad hoc-opgaver
• Håndtering af special kunde opgaver
VI FORVENTER
• At du er uddannet konstruktør med minimum
3-4 års relevant erhvervserfaring
• At du er fortrolig med PDM og gerne erfaring med Navision
• At du har et godt kendskab til Microsoft Office pakken
• At du er fortrolig med Illustrator
• At du taler, skriver og forstår dansk og engelsk
• At du er interesseret i mode og følger med i,
hvad der rører sig på markedet
• At du kan lide at have travlt, trives i et hektisk miljø
og kan bevare overblikket i pressede situationer
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen
til at kontakte Helle Olsen - 21210120.
ANSØGNINGSFRIST: 1 juli 2022 – men da vi behandler ansøgningerne
løbende, bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt til
jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Konstruktør b.young express”
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

TILTRÆDELSE: Hurtigst muligt
ARBEJDSSTED: Vejle

