
i n t e r i ø r  d e s i g n e r
Erfaren

Ansvar og opgaver 
Lene Bjerre søger en erfaren designer til et dynamisk pro-
duktudviklingsteam. Du kommer til at arbejde tæt sammen 
med produktchefen og hele teamet omkring udviklingen 
af vores 4 årlige kollektioner, hvor du bliver ansvarlig for 
udarbejdelse af nye designs, artwork til leverandørerne og 
præsentation af nye kollektioner til vores sælgere og agen-
ter. Du er også den, der udarbejder farvekort og mood bo-
ards, samt sikrer at alle deadlines bliver overholdt.

Du kommer til at arbejde sammen  med en håndfuld dyg-
tige og engagerede kollegaer, som prioriterer et godt sam-
arbejde og højt humør, selvom vi har travlt.

Dine primære ansvarsområder bliver:
• Designe og produktudvikle kommercielle inte-

riørprodukter indenfor vores DNA. Det er så-
vel teksti ler som øvrige produktkategorier

• Trendspotting – ti lpasset vores DNA
• Fastsættelse af sæsonens trends, lave farve-

kort og moodboards – dette gør du i tæt sam-
arbejde med resten af udviklingsteamet

• Udarbejdelse af arbejdstegninger t i l leveran-
dørerne

• Udarbejdelse af artwork ti l produkterne
• Præsentation af kollektionen for sælgere og 

agenter ved vores interne kick off 
• Deltagelse på messer, leverandørbesøg, inspi-

rationsture m.v.
• Ansvarlig for at overholde deadlines for kol-

lektionerne 

Om dig 
Som person kan du lide at arbejde selvstændigt og pro-
aktivt. Du er initiativrig, kvalitetsbevidst og har sans for 
detaljen. Du er struktureret, men trives med en dynamisk 
hverdag. Du har en 

stærk kommerciel forståelse og indsigt i de nyeste trends 
inden for mode og interiør.

Derudover har/er du:
• Uddannet designer – gerne med +5 års erfaring
• Du har øje for detaljen, der måske gør hele forskellen
• Naturlig interesse for mode og interiør
• Du er teamplayer og kan samarbejde med kollegaer 

på tværs af organisationen
• Du forstår designprocesserne, og sikrer at vi kommer i 

mål med kollektionerne indenfor deadlines
• Du er proaktiv og positiv med masser af kampgejst
• Superbruger i Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop 
• Taler, skriver og forstår dansk og engelsk
• Du er empatisk og har gode kommunikationsevner
• Du har et kommercielt mindset.

Et globalt brand i en stor udviklingsprocess 
Lene Bjerre A/S er blevet opkøbt af norske Dalema AS. Da-
lema Gruppen har i dag selskaber og ejendomme i hele 
Skandinavien. Gruppen importerer mere end 5.000 con-
tainere årligt, og har en omsætning på ca. 2,5 milliarder 
NOK p.a., så du bliver en del af en stor solid familie. Med 
fælles kræfter og ideer udvikler og tilføjer vi hvert år nyt til 
vores store kollektion af smukke tekstiler og interiør. Hos 
os har hver enkelt medarbejder en stor faglig stolthed i at 
skabe de smukke kollektioner og føre dem sikkert frem til 
forhandlere i store dele af verden. Vores kollektioner bærer 
altid præg af feminine detaljer, spændende og gerne bære-
dygtige materialer, samt flot forarbejdning. Vi har kontor i 
Nibe, hvor såvel design, produktudvikling, marketing, ind-
køb, salg, ekspedition og lager er samlet under ét tag.

Ansøgning og yderligere information om jobbet 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til 
at kontakte Sanne Sand på tlf. +45 29 67 32 60. Send din 
ansøgning og cv til Sanne Sand på ssp@lenebjerre.com.
 
Ansøgningsfrist 1. december 2022 
Opstart ønskes 1. februar 2023

Vi glæder os til at høre fra dig!

Erfaren interiør og teksti l  designer
Brænder du for interiør og design? Er du innovativ og kreativ og elsker at finde nye former og skabe sælgende designs? Har du en stærk 
kommerciel forståelse og indsigt i de nyeste trends indenfor interiør? Så er det måske dig, der er Lene Bjerres nye Designer.  


