
 
 
 

SOURCER/ DESIGNASSISTENT 
 
Om Cam Cam Copenhagen 
Cam Cam Copenhagen bygger på kærligheden til børn og babyer, samt på en tro på, at de kun fortjener det 
bedste. 
Stifterne af Cam Cam Copenhagen er arkitekter og har igennem mange år arbejdet med, og studeret 
hvordan, vores fysiske omgivelser influerer på vores udvikling som mennesker. Cam Cam Copenhagen 
skaber klassisk, tidløst og taktilt design til børn. Vi skaber drømme og poesi for de mindste i kun den bedste 
kvalitet. Cam Cam Copenhagens produkter er økologisk certificerede og vi har stort fokus på både 
miljømæssig- og social bæredygtighed. 
 
Vi søger i øjeblikket en:  
 
Sourcer/ Designassistent 

I denne stilling skal du varetage den daglige korrespondance med vores leverandører, udarbejde 

produktionsmateriale, oprette og vedligeholde stamdata I ERP-systemet, udføre kvalitetssikring og sende 

varer til test.  

ARBEJDSOMRÅDER 

-   Produktionsstyring 

-   Daglig korrespondance med leverandører. 

-   Udvikling af nye designs og kollektioner i samarbejde med Chefdesigneren. 

-   Tilretning, kommentering og godkendelse af prøver (farver, kvaliteter etc.) i samarbejde med 

Chefdesigneren 

-   Sikkerhedstests og CE-mærkning af produkter 

-   GOTS-certificering opdatering årligt 

-   Sourcing af metervarer og nye materialer 

-   Udarbejdelse af tegningsmateriale til produktion, i samarbejde med Chefdesigneren 

-   Oprettelse og vedligehold af stamdata i ERP systemet, Delogue  

-   Kvalitetstjek af indgående varer på lager 

-   Kvalitetssikring af produktion / leverandører on-site (rejseaktivitet) 

-   Opsøge nye leverandører med henblik på optimering og udvidelse af leverandørporteføljen 

-   Leverandørbesøg – for inspektion af produktion og andre leverandørforhold 

 



 

 

 

KVALIFIKATIONER 

-   Relevant uddannelsesmæssig baggrund og min. 3-5 års erfaring som sourcer/ designassistent i 

interiør- eller modebranchen. 

-   Designforståelse og gode kommunikationsevner  

-   Du behersker Illustrator 

-   Struktureret, velorganiseret og god til at bevare overblikket 

-   Selvstændig og beslutningsdygtig 

-   Beherske et flydende engelsk i skrift og tale 

-   Du er kreativ og engageret 

 
VI TILBYDER 
 

-   En spændende og afvekslende hverdag 
-   Engagerede kollegaer og et godt arbejdsmiljø 
-   Løn efter kvalifikationer 
-   Mulighed for at være en del af en spændende vækstvirksomhed 

 

Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger sendes til: robert@camcamcopenhagen.com 


