
PASSIONERET INDKØBER - MODETØJ
Vi søger en talentfuld og passioneret indkøber til vores brands IMITZ og JENSEN. IMITZ er til voksne piger, 
som kan lide den unge stil – en spændende kombination af feminine og rå detaljer. JENSEN kollektionen er 
en moderne, praktisk garderobe med basis jeans og bukser, og toppe i sæson-aktuelle farver. 
Stilen er afslappet, kommerciel og enkel. 

Ansvarlig for pris og kvalitet
Som indkøber på de to brands bliver du ansvarlig for hele indkøbsprocessen. Det betyder først og fremmest, 
at det er dit ansvar, at kollektionsprøver er hjemme til tiden, og at vi får varerne til den rigtige pris og i den 
rigtige kvalitet. 
Du kommer til at arbejde i et internationalt miljø, hvor kontakten til leverandører i Fjernøsten og Europa 
samt kontoret i Kina bliver en naturlig del af din hverdag. 
Opgaverne løses sammen med 1 assistent og i tæt samarbejde med design og konstruktion. 

Nogle års brancheerfaring
• Du har passion for design, godt købmandskab og resultater
• Du har nogle års erfaring med indkøb inden for tekstilbranchen. 
• Du har en naturlig interesse for mode. 
• Du kender branchens rytme og trives i et ind imellem hektisk miljø, hvor deadlines skal overholdes.
• Du er rejsevant (30-40 rejsedage om året). 
• Du kommunikerer flydende på engelske, både på skrift og i tale.
• Du er habil IT bruger og har gerne kendskab til Navision og PDM. 

Skabe og udvikle relationer
Det er vigtigt for os, at du drives af at skabe og udvikle relationer, og dermed besidder gode kommunikations- 
og samarbejdsevner. Som person er du selvstændig og proaktiv, og du arbejder struktureret og bevarer 
overblikket, selv i en travl hverdag. Du har en kommerciel tankegang, du løser din opgave i værdikæden, og 
yder en målrettet indsats for både afdelingens og firmaets resultat. 

Er det dig -

vi har beskrevet her, og har du lyst til at tage udfordringen op, så send din ansøgning med relevante bilag til 
aa@btx.dk. Ansøgningsfrist er 9. oktober, men vi behandler ansøgningerne løbende. 

Har du spørgsmål, må du gerne ringe til Brand Director Karina Nørgaard på telefon 4042 0910.

BTX Group A/S markedsfører fem stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens førende 
leverandører af modetøj til målgruppen kvinder fra 40+. Koncernen har over 5.000 forhandlere fordelt over hele Europa. Alle 
brands har en solid markedsposition og et stærkt partnerskab med såvel kunder som leverandører.
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