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DESIGNER
StyleStore.com er et nyt unikt online modeunivers til den moderne og stilsikre kvinde, skabt af passionerede 
ildsjæle med livslang erfaring fra modebranchen. 

Vores kærlighed og definition af mode er med udgangspunkt i det skandinaviske design-DNA, og nerven i vores 
forretning er vores eget eksklusive in-house brand, som udelukkende er tilgængeligt på StyleStore.com. 

Vores produkter bliver udelukkende udviklet i de bedste materialer, og vi elsker cashmere, silke, ægte skind og 
generelt materialer, som har en naturlig oprindelse, er mere bæredygtige og har lang levetid.

Udover det har vi skabt en forretningsmodel, som giver os mulighed for at give vores kunder den lækreste og 
mest langtidsholdbare garderobe til en ærlig og tilgængelig pris.  

Vi har netop rundet vores første leveår, og vi kan med stor stolthed sige, at vi har haft vind i sejlene fra dag 1. 
Tiden er derfor kommet til, at vi endelig kan byde endnu en kollega velkommen ombord. 

Til opbygning og styrkelse af vores produktteam er vi på udkig efter en ambitiøs, talentfuld og erfaren Designer / 
Product Creator, der i tæt samarbejde med det øvrige team får ansvaret for at planlægge, designe og skabe 
de lækreste produkter / kollektioner, som er skræddersyet til vores kunder. Alle lavet med kærlighed og ud fra 
filosofien om en bedre, langtidsholdbar garderobe. 

Vores nye produkt ninja bliver ansvarlig for at skabe produkter og kollektioner, som har vores skandinaviske  
design-DNA som definerende streg, og som er kendetegnet ved ægte sans for kvalitet, æstetik og bæredygtig-
hed.

Den ideelle kandidat brænder først og fremmest for mode, æstetik, livstil og branding og ved, hvordan lækre 
materialer anvendes til at skabe ikoniske style klassikere. 

Helhedsforståelse og evnen til at tænke trends, produkter, storytelling og visuel præsentation af dine designs  
er det naturligste i verden for dig.

Dit mål er, at vores produktpakke og flow bliver bedre, smukkere og endnu mere attraktiv sæson efter sæson.  
Du bliver en helt central figur i vores virksomhed og befinder dig godt i rollen som fanebærer og ildsjæl. 

Hovedansvar: 
  ■  Design og opsæt af nye verdensklasse-produkter, som understøtter vores design-DNA og filosofi. 

  ■  Sæsonplanlægning og fastlæggelse af tendenser, farver, visuelle koncepter m.m.

  ■  Opsæt af materialer som visualiserer og beskriver de definerede retninger for farver, sæson, print m.m. 

  ■  Udforsk kontinuerligt de bedste modemedier for inspiration og best practice på materialer, farver, trends m.m.

  ■  Du påpeger behov for ændringer i produktpakken, og du tager ejerskab for udvikling af printhistorier og  
     sæsonretninger. 

  ■  Du dyrker og er med i skabelsen af en kultur, som bygger på kreativitet, produkttænkning og tværgående   
     teamwork.

  ■  Sæsonrejser ift. inspiration og leverandørbesøg.

  ■  Daglig kontakt med eksterne samarbejdspartnere vedr. kommentering og igangsæt af produkter.

  ■  Tage lead på administration og koordinering af freelance og sæson-samarbejde på printdesign og andre  
     produktrelaterede områder.

 ■  Være med til at skabe verdens bedste arbejdsplads.
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Den ideelle kandidat er kendetegnet ved:

En kreativ tankegang 
Du har evnen til at tage ideer og omdanne dem til fantastiske produkter og koncepter. Du er ikke bange for at 
vove dig ud af boksen, og du udvider altid måderne, hvorpå du kommunikerer og præsenterer dit arbejde.
 
Æstetiker
Du ånder lækkert design, og du brænder for at arbejde med de bedste og mest eksklusive materialer.  
Erfaring med printdesign, grafik, artworks og CAD’s er ligeledes et stort plus.

Stærke kommunikationsevner 
Dine designfærdigheder matches kun af din evne til at kommunikere og formidle dine koncept- og produktideer. 
Du iscenesætter og skaber smukker rammer for udtryk og historiefortælling og har en klar mening om, hvad det 
kræver at skabe de rigtige udtryk på et photoshoot.

Selvstarter
Du trives med at arbejde selvstændigt på projekterne (som er teamkoordineret). Du behøver ikke vente med at få 
at vide, hvad du skal gøre. Du brænder for mode og livsstil og undersøger løbende de nyeste trends og metoder 
og finder nye måder at skubbe grænserne på.

Vi forventer:
  ■  Du er über aficionado indenfor mode, livstil, go smag og lækkert design.

  ■  Erfaring med flere produtkategorier er en fordel.

  ■  Du er udadvendt og har et stort og passioneret drive.

  ■  Du er spontan og impulsiv og eksekverer hurtigt på dine ideer.

  ■  Relevant uddannelse og designbaggrund.

  ■  Superbruger i Adobepakken (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Vi tilbyder:
  ■  Du kommer med helt fra starten i et lille unikt start-up, hvor der er højt til loftet, pionerånd  
     og masser af sjæl og personlighed.

  ■  Du får en helt central rolle i den fremtidige udvikling af vores virksomhed.

  ■  Et ambitiøst, uformelt og internationalt arbejdsmiljø med et højt niveau af frihed og ansvar. 

  ■  Kort vej fra ide til handling.

  ■  Fleksibilitet i forhold til arbejdstid og sted.

  ■  Løn og ansættelsesvilkår som modsvarer dine kvalifikationer.

Tiltrædelse: Hurtigst mulig, men vi venter selvfølgelig gerne på den rette.  
Stilling: Fuld tid.
Brug for mere information, kontakt Pernille: tlf. +45 61 22 68 20 eller pernille.mogensen@stylestore.com
Ansøgningsfrist.:  Send din ansøgning og CV senest den 30.09.20 til pernille.mogensen@stylestore.com
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