
FANTASTISK MODEDESIGNER (SKO) SØGES 

Emma Go søger en fantastisk og farveglad assisterende designer (Deltid). 

Emma Go er et cirka 10 år gammelt dansk skomærke. Vi har egen butik i Klosterstræde. et produktionskontor i Spanien og 
et fotostudie/kontor i på Nørregade i København hvor vores kreative chef og ejer primært arbejder med design, marketing 
og administration. 

Alle vores sko er håndlavet i Spanien af læder indfarvet i Europa. Vores sko bliver lavet under ordentlige arbejdsforhold 
og lønninger og transport fra fabrik til forbruger er relativt kort. Man finder os i små butikker rundt i hele Europa men også i 
stormagasiner i Japan, Frankrig og i USA samt Magasin i Danmark. 

Vi leder efter en designer der på deltidsbasis vil assistere med og detaljere de ideer vores ejer får. Der er stor frihed for 
at komme med dine egne ideer og beslutningsprocesserne er korte da vi er et lille firma og selv har medarbejdere ved 
produktionen i Spanien. 
 
Du skal være struktureret da vi arbejder efter en stram deadline og har en relativt lang udviklingsprocess for helt nye mod-
eller i forhold til tøj. Du får ansvaret for at deadlines og tider bliver overholdt. 
 
Du har minimum et par års relevant modeerfaring og behersker diverse programmer. Relevant skoerfaring er et plus men 
ikke et krav. Ved os er selve designprocessen stadig gammeldags med et detaljerings-ark, blyantstegninger og ofte klip-
og-klistrer modeller eller tegning direkte på læster. Du må gerne bringe os ind i dette århundred eller holde os i det gamle. 
 
ARBEJDSOMRÅDER 
· Input til nye kollektioner. 
· Ligge kollektionsplan og sikre at den bliver fulgt. 
· Konkretisering, detaljering og videreudvikling af vores kreative designers ideer. 
· Eventuelt foreslår/udvælge farvekombinationer. 
· Eventuelt prototype bestilling og opfølgning med produktionsteam. 
 
KVALIFIKATIONER 
· Du har et skarpt øje for mode, skodesign og detaljering. 
· Du er gerne, som os, mere farve og glitter-glad end den gennemsnitlige dansker. 
· Du er naturligt organiseret, en der tør at tage ansvar og dele ud af sine meninger. 
· Du er glad for at arbejde selvstændigt men trives også med holdarbejde. 
 
VI TILBYDER 
· En udfordrende selvstændig stilling i et uformelt og kreativt miljø. 
· Hurtige beslutninger og stort medansvar for mærkets fremtid. 
· Hvis du har andre relevante kvalifikationer kan vi måske på sigt tilbyde en fuldtidsstilling. 
· Dit designinput kommer ud i verden igennem en lille men international modevirksomhed. 
· Evt. kan en freelance stilling være en mulighed såfremt at du ikke er bosiddende i/ved København. 
 
Send dit CV, ansøgning og en hurtig ide til hhv. en sommer sandal og en vinter ankelstøvle. Det skal ikke være noget 
gennemarbejdet men blot for at vi bedre kan vurdere om du forstår Emma Go og vores retning. 
 
Send til martin@emmago.com. Vi interviewer løbende spændende kandidater.

Klosterstræde 24
1157 Copenhagen

Denmark 
www.emmago.com


