Vi er vilde med at forkæle smukke ben og fødder med strømper i lækkert design og højeste kvalitet. Og det er vi faktisk ret gode
til. Men vi vil gerne være endnu dygtigere…
Det går stærkt i mp Denmark, og vi trives med en flad organisation, uformelle rammer og masser af humor i dagligdagen. Vi
opgraderer i øjeblikket på design og marketing, og vi leder nu efter vores nye stjernedesigner. mp Denmark råder over mp Kids,
mp Woman, M.P. Crafted Garments og Sneaky Fox i en vækstorienteret organisation, der har et solidt greb om fortiden med 80
års historie som grundlag. Vi ejer vores fabrik i Letland, som udelukkende producerer til mp, og vi håndterer derfor hele
værdikæden fra garn til slutprodukt. Den sikkerhed sætter vores kunder stor pris på.

Og så er vi ret unikke:
•
•
•
•

Danmarks eneste strømpevirksomhed med strikkemaskiner i huset
20 meter fra tegneprogram til strikkemaskine - tæt dialog med strikketekniker i Herning
Producerer markedets bedste kvalitet
Du vil referere direkte til den adm. direktør

Primære opgaver:
•
•
•
•
•
•

Trend research
Udarbejde farve temaer
Designe og udvikle alle vore kollektioner
Photoshoot/Image
Tæt dialog med salg og produktion
Udarbejde dokumentation for kollektion/designs

Din profil:
Du er i dag i en lignende stilling i en tekstilvirksomhed med minimum 5 års erfaring. Du har en stærk sans for farver, design, mode
og stil og kan arbejde på tværs af både Kids og Woman med den røde tråd i behold. Du er fagligt stærk og en dygtig håndværker,
som optimalt set har arbejdet med strik på flere niveauer. Du er vild med at lave gode resultater og har en både kreativ og
kommerciel tilgang til design.

Som person er du:
•
•
•
•
•

Udadvendt og dynamisk med et smil
Du skaber og ser mulighederne i samspillet med dygtige kolleger
Initiativrig kommunikator, der elsker sine produkter
Struktureret og resultatorienteret med respekt for slutkunden som den ultimative arbejdsgiver
I besiddelse af et godt overblik med mange bolde i luften uden at miste sansen for detaljen

Kvalifikationer:
•
•
•
•

Uddannet designer
Superbruger af Adobe Illustrator, InDesign og Photoshop
Vant til at arbejde med Office Pakken
Flydende i dansk og engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder:
Et spændende og udviklende job med mange facetter i en dynamisk og kreativ virksomhed, hvor alle dage rummer nye
muligheder. Arbejdssted er på hovedkontoret i Herning, hvor strikkemaskinerne snurrer hver dag. Lønnen vil afspejle dine
kvalifikationer på konkurrencedygtigt niveau.
Tæt samarbejde med virksomhedens ledelse om udvikling, design og nye ideer.

Next step:
Vi har brug for dig hurtigst muligt, så du skal ikke vente for længe med at kontakte os. Du er meget velkommen til at ringe eller
skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Vi vil rigtig gerne modtage din ansøgning inden mandag d. 10. april 2017.
Send den på mail til mb@mpdenmark.com eller via nedennævnte postadresse.
Brand Manager – Lisette Toft Madsen: 2898 6772 & ltm@mpdenmark.com
Adm. Dir. – Morten Bundgaard: 4034 1695 & mb@mpdenmark.com
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