
Trives du med at sætte struktur på tingene og få 

afsluttet opgaverne til tiden? Har du lyst til at være 

med hvor det går rigtigt stærkt. Så er du en af de 

kollegaer vi søger til vores kreative afdelinger. 

Du bliver en del af en sund virksomhed i en riv-

ende udvikling, hvor vi drives af at gøre en forskel 

og give kærlighed til et produkt og det arbejde vi 

udfører. 

Som medarbejder hos Wear Group bliver du en del 

af et kreativt team, men vil samtidig få ansvaret for 

dine egne områder, som du arbejder selvstændigt 

med. Her er du bl.a. med til at sikre struktur og 

kvalitet i vores processer og bidrager derudover til 

at vi vedligeholder og udvikler de gode relationer 

med vores leverandører, som er vigtige for os. 

Du bliver en stor del af det kreative team hos Wear 

Group, hvor vi bl.a. arbejder for at sikre succes og 

vækst på vores egne mærker samt private label. 

Du vil samtidig få et tæt samarbejde med dine 

kollegaer i Salg. Dit primære ansvarsområde bliver 

at skabe, organisere, koordinere og sikre rettidig 

omhu. Du vil som bindeled mellem leverandører og 

kunder være med til at sikre et optimalt vareflow 

samt løbende optimering af kollektioner, prøver, 

produktion, kvalitet og levering.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Som person er du udadvendt, positiv og imødekommende.

• Du har sans for kvalitet og er passioneret for det du laver.

• Du er selvstændig og arbejder proaktivt for at sikre gode resultater.

• Du har en naturlig interesse for mode og det gode købmandskab.

• Løsningsorienteret teamplayer der formår at tænke ”ud af boksen”.

• Konstant er på udkig efter løsninger.

VI TILBYDER
• En flad organisation hvor du bliver hørt og har indflydelse.

• En dynamisk hverdag i en international modevirksomhed.

• Et passioneret og ambitiøst miljø, der emmer af energi og engagement.

• Trivsel og mening i arbejdslivet står højt på vores agenda.

• Flexible arbejdstider.

• Mulighed for hjemmearbejde.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG
Hvis du har konkrete spørgsmål til de forskellige muligheder, er du velkommen til at kontakte Mette Birkemose på telefon +45 

51509271. Ellers send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 10. februar 2022 til mb@wear-group.com. Vi behandler 

ansøgninger fortroligt og indkalder løbende til samtale.

ER DU DESIGNER, KONSTRUKTØR ELLER  
INDKØBSASSISTENT?

WEAR-GROUP.COM

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

