
Er du en passioneret designer med flair for trends og bæredygtig mode? Og ønsker du at være en 
del af en international virksomhed i vækst? Så kan du blive vores nye womenswear designer!

OM STILLINGEN
Stillingen er fuldtids barselsvikariat, med tiltrædelse d. 1. april 2020, og med dagligt arbejdsgang på vores 
hovedkontor (Ny Østergade 25, 1101 København K). Du vil blive en del af en ung og dynamisk arbejdsplads, med ca. 5 
rejser om året. Du referer til vores kreative direktør, og kommer til at indgå i et team, bestående af en 
herretøjsdesigner, to indkøbere, samt to konstruktører.

DINE ARBEJDSOPGAVER
– Udarbejdelse af 6 årlige kollektioner, herunder moodboards, trendspotting og kollektionsopbygning, 
   med fokus på produktgrupper, prisstruktur og målgruppe i samarbejde med resten af designteamet.
– Du vil have ansvaret for produktgrupperne; overtøj, strik, vævet, jersey og sko.
– Arbejdstegninger.
– Printudvikling.
– Fitting, og kommentering af prototyper.
– Metervareudvælgelse med fokus på bæredygtighed.
– Leverandørmøder og -besøg.
– Salgsmøder.
– Afvikling af fotoskydninger, med vores Marketing/E-commerce-afdeling
– Det overordnede ansvar for, at overholde deadlines.

DINE KVALIFIKATIONER
– Minimum 2-3 års erfaring fra lignende stilling.
– Du er superbruger af Adobe Illustrator og fortrolig med InDesign og Photoshop.
– Viden og passion inden for bæredygtige materialer og bæredygtig mode.
– Struktureret og god til at prioritere.
– Ambitiøs og nysgerrig.
– Positiv og god til at arbejde selvstændigt, såvel som i et team.
– God til at holde hovedet koldt i en travl hverdag.
– Du er hands-on og god til problemløsning.
– Behersker engelsk flydende, både i skrift og tale.

OM VIRKSOMHEDEN
Won Hundred Blev grundlagt i 2004 af Nikolaj Nielsen, der i dag er kreativ direktør. Siden grundlæggelsen har denim 
været en stor del af brandets DNA. Distributionen i dag inkluderer store dele af Europa, samt dele af Amerika og 
Asien. Administrationen ligger i hjertet af København, hvor der også er flagskibsbutik i stueplan.

ANSØGNING 
Hvis det lyder interessant, så send din ansøgning og dit CV til nikolaj@wonhundred.com senest d. 20. februar 2020.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Won Hundred's kreative direktør, Nikolaj Nielsen, på 
telefon 60 22 60 83. Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, så snart vi har fundet den rette til stillingen.
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