Designer - Barselsvikar
Vil du være en del af en innovativ virksomhed på havnen i Aarhus -som designer og producerer boliginteriør
til de førende møbelkæder? Gran Living søger en trendstærk designer af boliginteriør til et barselsvikariat.
Vikariat på 10 måneder med start 1. juli 2016
DINE STÆRKE SIDER…
Som designer er du konstant på forkant med mode og tendenser
inden for interiørbranchen. Du forstår at udvikle trendsættende
designs, som samtidig er kommercielle. Du brænder for de
produkter du udvikler og med sikker sans for farver og detaljer,
designer du nye kollektioner indenfor interiør og boligtilbehør. Du
er vant til en travl hverdag med mange bolde i luften, hvor der ofte
er deadlines og hvor du samtidig forstår at have orden i tingene.
DIT ARBEJDSOMRÅDE…
o
Udvikling af nye kollektioner i samarbejde med den
produktansvarlige
o
Udarbejdelse af trendoplæg, arbejdstegninger, 		
prints og farvekort
o
Udarbejdelse af labeling og emballage
o
Deltagelse på Inspirations- og messe ture til 		
udlandet

DINE KVALIFIKATIONER…
o
Uddannelse og relevant erfaring indenfor design 		
f.eks. fra interiør eller tekstilbranchen.
o
Arbejder dagligt med Rhino, Illustrator og Photoshop
o
Kreativ, initiativrig og et skarpt blik for de nyeste 		
trends
o
Behersker engelsk i skrift og tale
VI KAN TILBYDE…
Et kreativt miljø med en flad struktur, hvor du får mulighed for
at se dine ideer hurtigt omsat til handling. Vi arbejder i et åbent
og spændende miljø med god dialog og mulighed for at arbejde
selvstændigt med varierende opgaver.
INTERESSERET I OVENSTÅENDE STILLING?
Send eller mail din ansøgning samt portefølje hurtigst muligt,
da vi behandler ansøgningerne løbende, dog senest 15.04.16.
Vedhæft gerne et foto, så vi kan sætte et ansigt på din ansøgning.

GRAN LIVING
job@granliving.dk
Balticagade 10, st
8000 Aarhus C
Att.: Maiken Blomstrand Hansen
Tlf.: 30 78 00 14

GRAN LIVING er en ung virksomhed med fokus på design, produktion og salg af boliginteriør, boligtekstiler og småmøbler til private label kunder i
Skandinavien.

