ROSEMUNDE SØGER EN

INDK ØBSASSISTENT
JOBBET

Du er rutineret bruger af Illustrator og har

• Assistere ved diverse designopgaver og 		

erfaring i at tegne arbejdstegninger.

produktudvikling.
• Ansvar for løbende vedligeholdelse af 		
stamdata i PDM og vores lagerstyringssystem.
• Placering af special orders og opfølgning
på prøver og levering.

V I T I L BY D E R
En dynamisk arbejdsplads med højt til loftet,
masser af udfordringer og plads til initiativer.
Du vil indgå i et engageret og veletableret
team, hvor vi arbejder effektivt og hjælper
hinanden, så vi når vores mål.

DI N B AG G RU N D O G K VA L I F I K AT ION E R
Du er uddannet designteknolog eller lignende.
Du må godt have et par års erfaring, men vi
tager også gerne en ny udlært med den rette
indstilling.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Hvis du har
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til
at kontakte Supply Chain Manger, Elisabeth
Voss på tlf. 42 49 29 59 eller mail elisabeth@
rosemunde.com for yderligere oplysninger.

Som person er du detaljeorienteret og arbejder
selvstændigt og struktureret med dine opgaver.
Engelsk i skrift og tale på højt niveau er en
nødvendighed da al kommunikation med
vores leverandører foregår på engelsk.

ANSØGNING
Send din ansøgning samt CV til job@rosemunde.
com snarest muligt mærket ”Indkøbsassistent”
i emnefeltet. Vi indkalder løbende til samtale.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Founded in 2004, Rosemunde is rooted in Scandinavian values, with feminine and elegant styles at its core offering women ”a luxury feeling - every day”.
The company is built on beautiful clothes that are easy to wear. Such as our bestselling signature silk camisoles, luxurious lace dresses and feminine skirts.
Today Rosemunde is retailing in more than 1,500 selected shops and department stores across 24 countries as well as online.

