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Er du vores nye husmodel – og har du de rigtige mål? 
Så er det dig, vi er på udkig efter! 

Hos Wear-Group laver vi tøj af høj kvalitet til mænd. Vi søger 

derfor en husmodel til afprøvning af godkendelsesprøver i 

forbindelse med optimering af pasformen.

Din primære arbejdsopgave vil være afprøvning af diverse 

prøver på Redefined Rebel og NERVE. Det er vigtigt, at du har 

de rette mål og den rette kropsholdning, da denne ligger til 

grund for husmodellens primære funktion. 

Der er ikke tale om en model til shows eller fotos, da 

vi udelukkende søger en person, som kan forholde sig 

konstruktivt og vejledende i afprøvningen af godken-

delsesprøver, så vi fortsat kan garantere gode oplevelser 

ved brugen af vores produkter. 

Som er stabil, pålidelig, fleksibel og ikke mindst tålmodig 

kollega, som forstår vigtigheden af en husmodels rolle, 

da flere funktioner er afhængige af husmodellen i deres 

daglige arbejde. Har ovenstående vagt din interesse, så 

send en ansøgning hvor du nævner din alder og dine per-

sonlige mål og vedhæfter et foto i stående og fuld figur til:  

mb@wear-group.com – mærket ”husmodel”

Arbejdstid:  ca. 6 – 8 timer om ugen

Ansøgningsfrist: Vi behandler ansøgninger løbende

Arbejdssted: Silkeborg

Tiltrædelse:  Fleksibel / Efter skole 

Bryst: 94-98 cm svarende til str. M (bredeste sted)

Talje: 80-84 cm svarende til str. M (smalleste sted i taljen)

Jeans str. 30 eller 31  inch / Length 32

Højde: 182-186 cm

Wear Group is a family-driven fashion company, located in Silkeborg, Denmark. We offer services within product development, 

quality sourcing, private label production and work with our own brands as well. We believe in the right product for the right price 

at the right time, and do our best to give our customers and clients full value for money with these set of values. Our goal is to 

help with product development and supplier sourcing, in order to ensure our clients high hit rates on their collections.

ARBEJDSOPGAVER

VI LEDER EFTER DIG

PRAKTISK FØLGENDE MÅL SKAL OVERHOLDES

WWW.WEAR-GROUP.COM

https://www.wear-group.com/

