Head of Design – Retail
Retail Fabrikken A/S arbejder med en bred vifte af forretningsområder
inden for design og indretning. Siden 2014 har virksomheden designet
butikker og shop in shops Worldwide og derved opbygget et stærkt
fundament og vigtigt kendskab til kundernes branche og behov, som
giver dem et klart forspring i deres videre udvikling.
Deres forretningsgrundlag og succes bygger på en stærk indsigt i og
forståelse for kundens brand og strategi. Det er forudsætningen for at
kunne præsentere og levere den mest optimale løsning.
Virksomheden udvikler sig kraftigt og har brug for at styrke
organisationen med en Head of Design.
Se mere på www.Retail-fabrikken.com

Har du erfaring med Retail Design og et godt øje for
kvalitet i indretning og produkter? Så får du mulighed
for at være med på holdet i en succesfuld virksomhed,
hvor der er højt til loftet og et fantastisk arbejdsmiljø.
SOM HEAD OF DESIGN
får du til opgave at udvikle nye retail-udtryk, fastholde og videreudvikle
eksisterende retail-løsninger herunder udarbejde lay-out planer, som muliggør
praktisk gennemførelse af butiks projekter udtryksmæssigt, indkøbsmæssigt og
bygningsmæssigt.
Du kommer også til at beskæftige dig med design af andre udtryk, herunder
Office, food & beverage og øvrigt design, så du kommer ikke til at kede dig – og
din kreativitet får rig mulighed for at komme i anvendelse.

Du skal udvikle, indsamle inspiration og designe indretningsstemninger og
miljøer, der matcher kundernes behov og efterspørgsel samt præge løsningerne
til at have et innovativt touch.
Vi forventer, at du tager ledelsen for at videreføre Retail Fabrikkens kreative
DNA i virksomhedens kreative løsninger og fremtoning.
Derudover deltager du i kundemøder – både nye og eksisterende kunder.
Du kommer til at arbejde tæt sammen med den øvrige organisation, herunder
salg og projektledere, med henblik på at sikre en høj grad af kvalitet og
træfsikkerhed i vores leverance til kunderne.
Vi forestiller os,
at du er uddannet arkitekt eller retail-designer og forstår materiale- og møbelkonstruktion. Du tænder på at kombinere kreativitet med kommercielle designs,
der giver værdi for kunden.
Din tilgang bygger på struktur og disciplin, som gør det sjovere at være kreativ.
Du kan arbejde i programmet Revit og måske endda AutoCad, Sketch-up eller
Rhino.
Og ikke mindst går du op i at dine designs kan bruges i praksis, både når det
gælder konstruktion og formål.
Du har gode sproglige kompetencer – både på dansk og engelsk.
Endvidere er det en fordel, såfremt du taler et skandinavisk sprog.
Som person er du udadvendt og kontaktskabende
Din arbejdsfacon er analytisk og struktureret, og du evner at skabe
dig overblik samt prioritere din indsats. Du er en selvstarter, men dine
kolleger kender dig også som en udpræget teamplayer, der evner at
kommunikere og samarbejde.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL?
Kontakt Managing Partner Bodil Brodal på telefon 30 92 71 23.
Diskretion og fortrolighed er en selvfølge.
Send ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst
muligt.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

