Retail Fabrikken A/S søger:

KREATIV INDRETNINGSARKITEKT/KONCEPT DESIGNER
Kan du spotte trends og forstår du at formidle dem, gennem indretning af butikker?
Vi søger en Retail Designer, som har passion og højt drive,
til at indgå i vores design team. Vi ønsker at finde en nyskabende og inspirerende kollega,
der brænder for at gøre en forskel, sammen med os.

DIN PROFIL:
Du er uddannet arkitekt eller designer, og har 3 - 10 års erfaring inden for Retail.
Du kan tænke kreativt samtidigt med at du har en forståelse for det kommercielle.
Du har erfaring i projektdeltagelse, og behersker dansk og engelsk i skrift og tale.
Derudover er du engageret og har gode evner inden for kommunikation og koordinering.
Vi anvender tegneprogrammet Revit og kan du også tegne i AutoCad,
Sketch-up og Rhino eller tilsvarende programmer vil det være en fordel.

DINE ARBEJDSOPGAVER:
På det daglige plan skal du samarbejde med vores øvrige designere, udarbejde indretningsplaner
og bestykningslister ud fra et defineret butiksudtryk – og eventuelt visualisere det i 3D.
Du er i tæt dialog med kunden omkring den enkelte indretning, samt med vores producenter
omkring de produktionstekniske løsninger. Du skal herudover kunne ”gå i helikopteren”
og være med til at skabe et helt koncept samt deltage i løbende produktudvikling.

VI TILBYDER:
En spændende stilling i en innovativ og travl virksomhed, med højt til loftet.
Der er gode muligheder for at udvikle kunderne, dig selv og stillingen. Du får gode arbejdsvilkår
samt et stærkt netværk af dygtige kolleger med stor professionel tyngde.
Tiltrædelse efter aftale. Arbejdssted: Haderslev.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Helge Schack Bothmann på telefon +45 25 98 03 64.
Ellers send dit CV, gerne med port folio til helge.bothmann@retail-fabrikken.com.
Vi behandler løbende indkomne ansøgninger.

OM RETAIL FABRIKKEN A/S
Retail Fabrikken A/S er en designvirksomhed med speciale i retail design og kontorindretning.
Virksomheden er etableret i 2014 og har en solid erfaring og kompetencebase fra
indretningsbranchen. Vi er et ungt team og vi har en dynamisk tilgang til markedet og adresserer rentabilitet i designprocesserne og leverer godt design.
Vores virksomhedskultur er bygget på forståelse for vores kunder og løsning af vores
kunders behov effektivt, smidigt og hurtigt.
Se mere på www.retail-fabrikken.com
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