
VI SØGER
PRODUKTTEKNIKER / 
KONSTRUKTØR
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, 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.

Du bliver en del af et teknikerteam på 3 personer og kommer til at samarbejde 
med vores design-, indkøbs- og salgsafdeling. Kort fortalt skal du holde styr på 
kvaliteten og pasformen på en lang række af vores produkter lige fra udviklingsfasen 
til produktet lander hjemme på vort lager. Dette gøres i et samarbejde med vor 
produktudviklingsafdelingen, samt sammen med indkøbs- og salgsafdelingen. Du skal 
være bindeled mellem vores merchandisers på vores kontor i Kina samt være i et tæt 
samarbejde med vores leverandører. Du får dit daglige virke på kontoret i Aalborg, 
og der vil periodevis være arbejdsdage på vores kontor i Silkeborg. Der vil være 
tværgående samarbejde med den øvrige organisation.

KONKRETE OPGAVER / ANSVARSOMRÅDER:
• Oprettelse / godkendelse af målskema.
• Kommentering og godkendelse af proto prøver, salgsprøver, size sets,  
 PP + SS samples. 
• Godkendelse af lab.dips, metervarer, care labels, tilbehør og lign.
• Foretage vasketests.
• Kommentering på QC-reports
• Diverse Ad hoc opgaver

KVALIFIKATIONER:
• Du har en relevant uddannelse fra tekstilbranchen, gerne modelkonstruktør,  
 modeltekniker eller tilsvarende, samt minimum 3-4 års erhvervserfaring fra 
 lignende stilling i en indkøbs- eller produktudviklingsafdeling.
• Du er dygtig til tilpasning af beklædning på primært voksne og junior.
• Meget gerne erfaring med at arbejde med både trikotage og konfektion
• Du er rutineret bruger af Office pakken.
• Taler og skriver Engelsk på forretningsniveau. 

SOM PERSON ER DU:
• Struktureret, ansvarsbevist med en proaktiv tilgang til arbejdsopgaverne 
• Selvstændig med stort overblik 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. 

Stillingen skal besiddes fra vores kontor i Aalborg
Tiltrædelse: Snarest muligt
Ansøgningsfrist: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relvante kandidater

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Purchase & Product manager  
Cecilia Hartman på Tlf. 23 68 00 78.

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


