MELTON SØGER DESIGNER
Vi søger en innovativ og stærk designer med sans for trends og farver indenfor børnetøj.
Inspireres du af at designe de bedste produkter til børn – så er det dig vi søger!
Jobbet
Dine primære opgaver bliver at udvikle kollektioner indenfor vore forskellige mærker og produktkategorier.
Du omsætter dine kreative idéer til kommercielle produkter og kollektioner i forhold til trends, kunder,
forbrugeradfærd og de forskellige brands DNA.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring med printdesign, grafik og AOP
Research af markeder og tendenser. På det grundlag udfærdige en platform til udvikling af kommercielle
produkter – herunder det grafiske udtryk.
Ansvarlig for at udarbejde nye kollektioner med afsæt i produkttyper og prispunkter.
Udarbejde specifikationer som grundlag for indkøb og produktion
Godkendelser af kvaliteter, trimming, print og farver
I samarbejde med indkøb igangsætte og godkende prøver ved leverandører
Præsenterer kollektioner til salgsorganisationen, agenter, distributører, kunder og kollegaer.
Deltage ved messeforberedelse og gennemførelse mht. design af stand og præsentation af varer.

Faglige kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du har en relevant videregående designuddannelse med erfaring fra tekstilbranchen.
Har erfaring med Photoshop, Illustrator, InDesign og PDM
Kommunikerer flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale
Du arbejder kreativt og innovativt og er god til at videreformidle retningslinjer for design
Du er struktureret, detaljeorienteret og tager ansvar
Du er effektiv og konstruktiv i dine arbejdsprocesser

Din personprofil
•

•
•

Du har en udpræget sans for trends, design og farver - du ved, at selv de mindste detaljer kan gøre en stor
forskel. Det er vigtigt du kan vurdere det kommercielle i et produkt og har sans for at omsætte trends, farver og
kvaliteter i forhold til dette mål.
Du er god til at arbejde på tværs i organisationen og inspireres af at arbejde i et dynamisk team.
Du er åben, positiv og omstillingsparat.

Ansøgning
Tiltrædelse 1.maj 2019 – men da vi behandler ansøgningerne løbende, bedes du hurtigst muligt sende din ansøgning,
CV med billede til hg@melton.as. - mærket “Designer”. Stillingen er en fuldtidsstilling.
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle Ghodt på tlf. 2324 1712

Arbejdssted: MELTON A/S, Ådalen 7d, 6600 Vejen.

ONE HOUSE - 4 BRANDS

MELTON A/S er en dynamisk virksomhed, der beskæftiger sig indenfor design, udvikling og salg af børnetøj.
MELTON gruppen består af fire stærke børne-brands samlet i et hus - MELTON, MOVE, Mikk-Line og PAPFAR.
Vi sælger vores varer i Danmark og til en hel række eksportmarkeder både inden- og udenfor Europa.
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