DESIGNER TIL SIGNATURE
Du kaster om dig med farver, mønstre og detaljer, som var det konfetti – og ikke nok med det: Du evner
på smukkeste vis at kombinere det hele i styles til kvinder ”i deres bedste alder” … Lyder det som dig? Så
læs med her.
Som designer får du, sammen med det øvrige team opgaver inden for:
• Udvikling af kommercielle kollektioner i forhold til brand-ID
• Designopgaver fra A-Z
• Udformning af arbejdstegninger og nødvendige detaljetegninger i Illustrator/PDM
• Oprettelse og vedligeholdelse af styles i Navision
I stillingen bliver du en del af designteamet med reference til brandets designchef.
Du ved, hvad målgruppen vil have
Når det kommer til designudvikling, har du et arsenal af kreative og innovative idéer – og du er ikke
bange for at fyre dem af. Det gør du i tråd med brandets DNA og lange historie, hvor du ydmygt går til
opgaven med at skabe fornyelser.
Med det i mente formår du samtidig at udfordre det bestående ved at bruge din fashionforståelse og
kommercielle kompetencer til at sikre fornyelse af brandet.
Du forstår, hvilke farver, mønstre og former målgruppen efterlyser, og evner træfsikkert at sammensætte
dem i relevante styles, der kommer i toppen af hitlisten.
For at blive en succes i stillingen er det nødvendigt med min. 3-5 års erfaring fra en lignende designstilling
i tekstilbranchen, og det vil være en fordel, hvis du er ekspert i strik eller jersey. Du kan både dansk og
engelsk og er vant til at arbejde i designprogrammer som Illustrator og PDM. At være struktureret og
have høj grad af disciplin er et must i stillingen.
Et spændende job
Vi garanterer udfordringer og udviklingsmuligheder, samt et godt og velfungerende team.
Er det noget for dig, så send os din ansøgning og CV til job.btx@btx.dk. Ansættelse snarest, hvorfor
samtaler afholdes løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Design Manager
Vibeke Elbrønd Ludvigsen på tlf. 96424026.

Tøjkoncern med flot historie
BTX Group A/S markedsfører seks stærke brands: Brandtex, Signature, Jensen, Ciso, B. Copenhagen og B. Coastline. Vi er en af Skandinaviens
førende leverandører af modetøj til målgruppen kvinder fra 40+. Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har
gjort os til en attraktiv leverandør også til private label kunder. Koncernen har over 3.000 forhandlere fordelt over hele Europa. Alle brands
har en solid markedsposition og et stærkt partnerskab med såvel kunder som leverandører.
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