
VI SØGER
DESIGNER T IL PREMIUM BRAND

Vil du være vores nye designer til nyt premium brand på vores Outdoor division og dermed være med 
til at sætte et aftryk på en virksomhed i vækst?

Kan du svare ja til ovenstående, er det dig vi søger til en nyoprettet stilling.  

Er du sporty, stilbevidst og har en passion for design og grafiske udtryk og ønsker du at være en del af et 
dynamisk team i et af Danmarks førende og hurtigst voksende sportshuse? Vil du være en del af et hold, 
som skaber succes sammen, hvor innovation, ekspertise og fællesskab er nøgleord i opstarten af vores 
premium brand SOS, så er det nu du skal sende os din ansøgning.    

Om virksomheden
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.  

Vi er på udkig efter den rigtige kandidat – en kreativ, detaljeorienteret og selvstændig designer med 
en initiativrig indgangsvinkel til design og grafiske opgaver. 
   
Vi forventer at du kan identificere dig med nedenstående punkter:

JOBBESKRIVELSE:
• Udarbejdelse og igangsætning af nye design opgaver
• Opstart/igangsætning af nye styles til vores kontor i Kina
• Planlægning og afholdelse af kollektionsfremvisninger
• Inspirationsture & trendspotting 
• Styling af showroom og klargøring af kollektioner inden salgsopstart 
• Diverse ad hoc design opgaver

JOBKVALIFIKATIONER:
• Erfaring indenfor design/grafisk fremstilling – har forståelse for og kendskab til designprocesserne
• Evner at omsætte dine innovative og kreative ideer til kommercielle designs
• Formår at skabe struktur og overblik i en dynamisk hverdag, med respekt for deadlines
• Har erfaring med trendresearch på online platforme
• Kan udarbejde præcise stylecards og behersker Adobe Illustrator
• Behersker Indesign og Photoshop
• Føler dig tryg ved at præsentere produkter i forbindelse med kick off’s
• Har erfaring med at udarbejde salgsmateriale og stylebeskrivelser
• Har forståelse for fitting og kan kommentere prøver i samarbejde med teamet

 
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Passion for sport og design, og har en aktiv livsstil – gerne med ski på programmet
• Udadvendt kommunikationsstil og let ved at bidrage til et godt samarbejde
• Trives i et kreativt miljø hvor tempoet er højt
• Positiv og altid i godt humør
• Fleksibel og omstillingsparat
• Resultatorienteret på teamets vegne

Stillingen skal besiddes fra vores hovedkontor i Silkeborg.

ANSØGNING
Tiltrædelse: Snarest
Ansøgningsfrist: Snarest muligt ‒ Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Produktansvarlige Louise Klausen på +45 30 24 31 00.

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


