
Som konstruktør hos MOS MOSH Gallery. vil du indgå i et mindre team med stor frihed i din arbejdsproces 
og blive den ansvarlige for kommenteringen fra salgsprøver til når produktionen lander hjem. Du vil blive en 
del af en kreativ og dynamisk virksomhed, hvor du har mulighed for at sparre med teamet dagligt, for at opnå 
det bedste resultat.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOPGAVER
• Tilretning og kommentering fra salgsprøve til varen er på lager
• Ansvar for alle produktgrupper 
• Udarbejde mål- og gradueringskemaer
• Kvalitetssikre og teste produkter
• Kommentering af kvaliteter, trim og farver
• Kommentering i Excel og Adobe Illustrator
• Daglig korrespondance med leverandører
• Besøge leverandører i forbindelse med kommentering 

 
VORES FORVENTNINGER TIL DIG 
• Du skriver flydende engelsk, da det er vores primære sprog
• Du er detaljeorienteret
• Du er selvkørende, åben for sparring og input
• Du er vant til deadlines 
• Du er initiativrig og løsningsorienteret
• Du har passion for mode og trends
• Du er god til at samarbejde 
• Du er struktureret og vant til at have mange bolde i luften
• Du er god til at arbejde selvstændigt og følge opgaver til dørs
• Du er bruger af Excel og Adobe Illustrator

Hos MOS MOSH Gallery. bliver du en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og dygtige 
kollegaer. Vi er et stærkt internationalt fashion brand med skarp fokus på produktet, kvaliteten og skabelsen af 
kollektioner, hvor design og pasform harmonerer. Vi har en stærk brandfilosofi og stræber efter at gøre det vi 
er bedst til, nemlig at gå mod strømmen, gøre tingene på vores måde og altid have hjertet på det rette sted. 

Skulle du have nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Brand Manager, Mads  
Gyldendal Fogh på mgf@mosmosh.com eller 69133401. Send din ansøgning og CV med billede til  
job@mosmosh.com med titlen “Konstruktør Gallery” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist er den. 5. september 2022, men afholder samtaler løbende. Opstart ønskes hurtigst muligt.
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MOS MOSH Gallery. søger en konstruktør med passion for tilretning og kommentering


