
Vi søger en stærk profil og en god teamspiller med et stort personligt drive og passion for mode. Du vil blive en 
vigtig spiller og der vil derfor blive stillet store krav til dig som formidler og koordinator på tværs af afdelinger. 
Der er rig mulighed for en alsidig og spændende arbejdsdag. 

CSR Responsible
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ARBEJDSOMRÅDER
• Implementering af MOS MOSH bæredygtighedsstrategi
• Løbende opdatering af vores politikker og procedurer for ansvarlig leverandørstyring og kemikalietests
• Løbende vedligeholdelse af vores produktcertificeringer 
• Arbejde i tæt dialog med vores leverandører. Arrangere audits – både eksterne og interne 
• Løbende opdatering på relevant lovgivning
• Support til salg og markedsføring i forhold til kommunikation til slutforbrugere og kunder 
• Arbejde som projektstyrende på diverse bæredygtige initiativer
• Samt holde overblikket og være sparing i det daglige for Design, Konstruktion og Indkøb

KRAV TIL JOBBET
• Relevant uddannelse
• Erfaring med bæredygtighed i modebranchen
• Kendskab til bæredygtige fibre og produktionsmetoder
• Kendskab til de internationale retningslinjer på området
• Gerne kendskab til sociale- og miljømæssige audits og forbedringer på fabrikker
• Du skriver flydende engelsk, da det er vores primære sprog
• Kendskab til Microsoft Word, Excel og Outlook
• Du kan arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs
• Du er som person udadvendt, smilende og struktureret
• Du er en god formidler, og nyder samarbejdet med andre afdelinger

Som CSR Responsible hos MOS MOSH bliver du en del af MOS MOSH-familien, som består af et stærkt 
team med et godt sammenhold og hvor der er plads til at du hele tiden kan udvikle dig. Vi er et stærkt  
internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet og vi stræber efter at gøre det vi er bedst til,  
nemlig at gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted. Du vil derfor også opleve at vi 
rykker hurtigt på nye bæredygtige initiativer og gerne vil tage nogle store skridt i den rigtige retning.

Send snarest din ansøgning, CV og eventuelt øvrige relevante dokumenter til job@mosmosh.com med titlen 
“CSR Responsible” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist 30. juli med opstart snarest.

MOS MOSH søger en CSR Responsible med brancheerfaring


