
 
 

Konstruktør til 2NDDAY 
Struktureret profil til dynamisk modevirksomhed i vækst 

Hos DAY Birger et Mikkelsen søger vi en kreativ konstruktør til vores 2NDDAY team, der elsker at have 
styr på de løse ender og drives af gode pasforme og flotte resultater. 

Du vil indgå i vores kreative team i hjertet af København og bidrage med sikring af kvaliteten af vores 
produkter. Vi tilbyder en kreativ og udadvendt konstruktionsstilling i et lille dynamisk og menneskeligt 
team, hvor dedikation og godt humør kendetegner vores hverdag.  

Du sikrer, via dit engagement og gå-på mod, høj kvalitet og struktur i det daglige. 

 

DINE PRIMÆRE OPGAVER 

• Opmåling og kommentering af prøver (proto, SMS, PPS, Shipment) 
• Udarbejdelse af målskemaer i Delogue på 4 årlige kollektioner, plus capsules 
• Daglig kommunikation med vores leverandører ift. igangværende kollektioner 
• Diverse ad-hoc opgaver 

 

 

KVALIFIKATIONER 

Du er uddannet konstruktør og har erfaring indenfor damemode. Vi forventer, at du sætter pris på at 
arbejde i et lille team, hvor der indimellem skal løbes stærkt. Du arbejder selvstændigt og forstår at vise 
handlekraft, når det gælder. Som person er det vigtigt, at du er positiv og åben over for de udfordringer 
og personer du møder. Vi tilbyder et job i en dynamisk, menneskelig og ekspanderende virksomhed. 

 

PERSONLIG PROFIL 

• Du har flair for IT og gerne kendskab til Delogue eller Navision. 
• Du har min. 1-2 års erfaring fra en lignende stilling 
• Du har sans for formgivning og pasform. 
• Du har en god teknisk forståelse af forarbejdningsmetoder. 
• Du er rutineret bruger af Adobe Illustrator. 
• Du taler og skriver engelsk flydende. 
• Du tager ansvar, er engageret og overholder deadlines. 
• Du arbejder team orienteret og har gode samarbejdsevner. 
• Du er altid parat til at give en hånd med efter behov. 



 

ANSØGNING 

Kunne du se dig selv i ovenstående stilling, så send din ansøgning til job@day.dk mærket ”Konstruktør” 

Vi afholder samtaler løbende og ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Anne Birkjær på tlf. 61788810 eller på mail ab@day.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi behandler alle ansøgninger strengt fortroligt og utilgængelige for uvedkommende.  

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt. 

 

 

 


