
Vi søger en ekstra designer til afdelingen, som idag består af fire designere og fire konstruktører.
Du vil hos MOS MOSH blive en del af et erfaren og kompetent team, som arbejder målrettet og tæt sam-
men omkring fire årlige kollektioner. 

Du skal hjælpe med at fortsætte den positive udvikling som MOS MOSH er i, men også bidrage til at udvikle 
brandet på ny fremadrettet. Du er åben for sparring og input, sikker i din stil, og samtidig opmærksom på at 
afkode MOS MOSH DNA’en.
 
Du vil få ansvar for din egen produktgruppe, og har stor frihed i hvordan du udvikler.
Vi har et tæt samarbejde på kryds af afdelingerne, for at opnå det bedste produkt, og elsker en initiativrig og 
løsningsorienteret arbejdsgang. 
Vi har stærke bånd til vores leverandører, som vi har arbejdet sammen med igennem mange år, og der vil være 
rejseaktivitet til disse ifb. med udvikling af kollektioner. 
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PRIMÆRE OPGAVER:
• Udarbejde fire årlige kollektioner
• Kreativ sparring og udvikling af fælles moodboards,      

farvekort og artworks til kollektionerne
• Fastsætte og overholde deadlines internt og eksternt
• Udvælgelse og sourcing af nye kvaliteter
• Tilretning, kommentering på trim, protoer + salgsprøver
• Medansvarlig for produktet fra start til levering, i tæt 

samarbejde med Konstruktionsafdelingen

VI FORVENTER AT DU:
• Har en relevant erfaring inden for modetøj
• Er god til at arbejde tæt sammen i et mindre team
• Er skarp til at afkode tendenser og overføre dem til 

MOS MOSH kollektionen
• Kan arbejde selvstændigt, struktureret og overholde 

egne og leverandørens deadlines
• Har erfaring med tilretning + kommentering af  

protoer
• Har erfaring med Adobe

Du vil blive en del af MOS MOSH familien, med stærkt sammenhold og muligheder for hele tiden at udvikle 
dig. 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 vi 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. 

Lyder dette som noget for dig, så send gerne din ansøgnig snarest - vi glæder os til at modtage den :)

Send din ansøgning til job@mosmosh.com, Att. Designer
Ansøgningsfrist: 29.08.22

Ansættelsestart: hurtigst muligt, gerne oktober/november
Stillingen er en fuldtidstilling på kontoret i Kolding

Har du spørgsmål til stillingen, kan du skrive til Loise Læborg Madsen på llm@mosmosh.com. 

MOS MOSH søger en Designer til teamet


