
Kreativ og 
Struktureret 
designassistent
Som designassistent bliver du en del af vores designteam med 
deltagelse i hele kollektionsudviklingen. Det er vigtigt du kan håndtere 
at have mange bolde i luften og kan holde hovedet koldt i en travl 
hverdag, hvor vi har stort fokus på at sikre det helt rigtige udtryk og 
kvalitetsniveau på alle vores produkter.

PRIMÆRE ANSVARSOMRÅDER
• Produkt- og arbejdstegninger i Illustrator
• Oprettelse og vedligeholdelse af styledata i navision
• Oprettelse og vedligeholdelse af diverse designboards mv
• Udarbejde printspecifikationer
• Support ved shows og salgsmøder

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Designuddannet eller anden relevant uddannelse
• Rutine i at tegne tekniske tegninger i Illustrator
• Superbruger i Illustrator, Photoshop og InDesign
• Behersker engelsk både i skrift og tale
• Erfaring med PDM Microsoft Navision er en fordel

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Struktureret og detaljeorienteret
• Har styr på dine ting og kan holde mange bolde i luften på en gang
• Positiv, ansvarsfuld og proaktiv
• Omstillingsparat og teamplayer
• Trives i et dynamisk arbejdsmiljø

Stillingen er en spændende mulighed for at blive en del af et team af 
dedikerede og imødekommende kolleger på et sjovt, varmt og altid 
interessant kontor i hjertet af København. Stillingen er en deltidsstilling 
og aflønnes efter kvalifikation.

Har du lyst til at være en del af vores team, så send en kort ansøgning 
samt CV på mail til jobs@baumundpferdgarten.com.

Skriv venligst ”Designassistent” i emnelinjen. Vi indkalder til samtaler 
løbende, så send gerne din ansøgning i dag.  Vi ønsker tiltrædelse 
snarest muligt.

BAUM UND PFERDGARTEN IS A 

COPENHAGEN-BASED FASHION 

HOUSE ESTABLISHED IN 1999. THE 

BRAND NAME INTERPLAYS THE 

SURNAMES OF THE FOUNDING 

CREATIVE DIRECTORS RIKKE 

BAUMGARTEN AND HELLE 

HESTEHAVE.

COLLECTIONS ARE AVAILABLE 

TO SHOP IN BAUM UND 

PFERDGARTEN’S COPENHAGEN 

FLAGSHIP STORE, ONLINE AT 

BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,

AND IN SELECTED DEPARTMENT 

STORES AND RETAILERS 

WORLDWIDE.
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