
Designer – JBS Textile Group A/S 

Er du designeren med sans for detaljer og evnen til at skabe kommercielle resultater?  
 
JBS Textile Group er i en spændende udvikling og søger designer til koncernens herre brands med særligt fokus på JBS og CR7. Du vil 
indgå i et stærkt team af designere, konstruktører og indkøbere, som samarbejder omkring udviklingen af kollektioner og koncepter. 
Kollektionerne henvender sig til både fashion og sportssegmentet.  
 
Som designer udvikler du kollektioner fra idégrundlag til den endelige salgspræsentation. Mere uddybende vil de primære 
ansvarsområder være trendsourcing i ind- og udland, så du har fundamentet til udarbejdelse af trendoplæg og arbejdstegninger, 
som munder ud i kollektioner, det matcher det enkelte brand DNA og målgruppe. I processen udvikler og udvælger du produkter 
både selvstændigt og sammen med indkøbsteamet, ligesom kommentering af kollektionsprøver sker i samarbejde med konstruktør 
og indkøbsteam. Endelig forestår du med overbevisning og naturlighed præsentation af trendoplæg og kollektioner både internt og 
eksternt.  
 
Som person er du interesseret i mode helt ind i hjertet. Derfor spotter du med passion og naturlighed de nyeste trends og tendenser, 
- du kan simpelthen ikke lade være. Din unikke evne til at skabe designs med et kommercielt udtryk kombinerer du med stærkt 
købmandskab, hvor mange opgaver og kundebehov holdes i luften på samme tid. Med fingeren på pulsen er du garant for, at JBS 
dækker de eksisterende markedsbehov. Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø og ser deadlines som en naturlig del af hverdagen, og du 
bidrager med din personlighed til et humoristisk og positivt arbejdsmiljø.  
 
Du er uddannet designer og har nogle års erfaring, og har du produktkendskab til herremode er det en fordel. Du kommunikerer 
flydende på engelsk i både skrift og tale, er rejsevant og du har erfaring med programmerne Adobe InDesign, Photoshop og 
Illustrator.  
 
Et spændende og udfordrende job i en international og innovativ virksomhed med ambitiøse vækstmål.  
 

Din ansøgning: Ansøgning og CV sendes til hr@jbs.dk att: Carsten Locht, Head of Buying & Product Development CVO. 
Ansøgningsfrist 29. april 2019 – der afholdes samtaler løbende. Tiltrædelse snarest muligt.   

 

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag udvidet med andre typer 
af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, 
kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed med 16 brands og ca. 300 medarbejdere i 4 selskaber i 
henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Litauen.  
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.        
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