
VI SØGER
EN DESIGN TRAINEE
Er du sporty, stilbevidst og har en passion for design og grafiske udtryk? Kunne du 
tænke dig at arbejde i et af Danmarks førende og hurtigst voksende sportshuse? Så 
er det nu, du skal sende en ansøgning til stillingen som Design Trainee i vores Outdoor 
division, hvor du kommer med på en spændende og udfordrende rejse!

Sports Group Denmark er en dansk ejet sportswear virksomhed, der blev etableret i 
2012. Vi repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale brands 
og brands designet og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj 
til konkurrencedygtige priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og Europa. 
Hovedsædet er placeret i Silkeborg, med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien, Tyskland 
og Kina. Sports Group Denmark har fokus på kvalitet, funktionalitet og design, som vores 
vigtigste faktorer.  

Outdoor divisionen, som vi søger en Design Trainee til, består af 8 sub-brands: Whistler, 
Weather Report, Zig Zag, Mols, Cruz, Rezo, Rhapsody og Fort Lauderdale.

JOBBESKRIVELSE:
• Deltage i udarbejdelsen af kollektioner
• Godkende og kommentere produkttegninger
• Assistere og/eller udarbejde prints i forhold til kompetencer
• Udarbejde præsentationer i forhold til kunder og salgsmøder
• Grafiske opsætninger
• Klargøre styles og designe showroom til 2 årlige kollektioner
• Deltage i photo shoots 
• Ad hoc-opgaver

JOBKVALIFIKATIONER:
• Vi forestiller os du har en Designteknologuddannelse fra Fashion design (KVU)
• Fortrolig med AI, ID og PS, da det vil være dine primære arbejdsværktøjer
• General flair for IT og bruger af Office pakken
• Taler og skriver engelsk

 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Har mod på nye og mange forskellige typer opgaver
• Passioneret omkring dit arbejde
• Kan tage fat hvor der mangler hjælp
• Struktureret og ansvarsbevidst 
• Naturligt serviceminded, positivt indstillet og har nemt til et smil

Stillingen er tidsbegrænset på 2 år, med mulighed for fastansættelse for den rette 
kandidat

Vi forventer ikke, du ved alt om funktionelt outerwear! Som Design Trainee skal vi nok 
oplære dig, men det er en klar fordel hvis du har en aktiv livsstil, dyrker udendørs aktiviteter, 
sommer og/eller vinter, og kan forholde dig til outdoor koncepter.  

Stillingen besiddes fra vores kontor i Silkeborg.

Tiltrædelse: Snarest
Ansøgningfrist: 10.08.2021 - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Designer Kristina Erikson på +45 6167 3132.

Vi glæder os til at høre fra dig, din ansøgning kan sendes til os på job@sports-group.dk. 
Ansøgningen mærkes med ”Design trainee + dit navn” i emnefeltet.


