
VI SØGER
2 DESIGNERE

Sports Group Denmark er en etableret spiller i Sportsbranchen, men har i den relative korte levetid oplevet stor vækst og vi ønsker nu at 
styrke vores produkt og udviklingsafdeling. Sports Group Denmark producerer og sælger sportstøj i Scandinavian samt Tyskland under 
egne varemærker.

Du får i samarbejde med ledelsen ansvaret for design processen af kollektioner samt produktion af kollektionerne sammen med vores 
indkøbskontor i Kina. Du får dit daglige virke på kontoret i Silkeborg eller Aalborg kontoret med reference til produktchefen. Der vil være 
tværgående samarbejde med den øvrige organisation, som tæller 35 ansatte i Danmark samt 25 ansatte i udlandet. 

KONKRETE OPGAVER / ANSVARSOMRÅDER:
• Udarbejdelse / Igangsætningen af nye design opgaver
• Opstart / Igangsætning af nye styles til indkøbskontoret i Kina
• Kollektions ansvarlig for egne mærker
• Planlægge og afholde diverse kollektionsfremvisninger
• Ansvarlig for prøver til den nye kollektion gennem vores Kina setup
• Spotte nye trends og få dem godkendt samt implementeret i kollektionerne
• Styling af showrooms og klargøring af kollektioner inden salgsopstart
• Forvent rejsedage til Fjernøsten samt inspirationsture
• Diverse Ad hoc opgaver 

KVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant uddannelse som designer med relevant erfaring fra tekstil branchen

samt minimum 2-3 års erhvervserfaring
• Du er rutineret bruger af Office pakken og gerne erfaring med Adobe Illustrator
• Taler og skriver Engelsk på forretningsniveau

SOM PERSON ER DU:
• Struktureret, ansvarsbevist med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne
• Selvstændig og forstår selv at planlægge mange aktiviteter i en travl hverdag
• Omstillings- og forandringsparat
• Fleksibel og med god humor samt godt humør

Der tilbydes et job i en spændende virksomhed som er i kraftig vækst. Vi tilbyder ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer, diverse 
personalegoder, et godt arbejdsmiljø samt gode kollegaer. 

Skriftlig ansøgning samt CV sendes til JS@Sports-Group.dk
Yderligere information om stillingen og Sports Group Denmark kan fås hos:
Produkt Chef, Juliana Schütz
Telefon 53 59 35 11

ANSØGNINGSFRIST: 
Snarest muligt, dog senest 31. April 2018.  
Den ene stilling er med opstart senest 1/6-2018, mens den anden stilling er med opstart 1/8-2018.


