SOFACOMPANY søger møbelarkitekt/designer
SOFACOMPANY er en succesfuld designvirksomhed i kraftig
vækst, og vi søger en dygtig og passioneret møbelarkitekt/
designer til vores interne designteam.
•
Hos SOFACOMPANY ser vi sofaen som hjemmets hjerte;
den er en retreat zone, et naturligt samlingspunkt og stuens
bløde skulptur. Designernes professionalisme samt sans
for æstetik, lækker finish, komfort og stolthed over designet
spiller en afgørende rolle for det færdige produkt – og
dermed også for udvælgelsen af den rette kandidat til jobbet.

•
•

•
Du vil være en del af et passioneret designteam på 5
designere samt 3D- og 2D tegnere og vil referere til Head of
Design, Line Nevers Krabbenhøft.

•
•

Dine vigtigste opgaver
•
Design- og produktudvikling af møbler med fokus på
især polstrede møbler
•
Selvstændig styring af processen fra første tegning til
godkendt prototype
•
Tæt samarbejde med vores produktkoordinator og daglig
korrespondance med vores eget proto sample værksted
i Vietnam
•
1-2 årlige rejser til Vietnam
•
Korrespondance med tekstilleverandører og eksterne
designere
•
Projektleder på div. specialprojekter og samarbejder
•
Deltagelse i og planlægning af besøg på lokale og
internationale møbel- og tekstilmesser og udstillinger,
bl.a. den årlige Milano messe
•
Godkendelse af billedmateriale til vores website
•
Stillingstagen til og naturlig interesse for bæredygtighed
generelt, nye materialer samt hvordan bæredygtighed
på andre måder kan indarbejdes i produktet
Hvad du har med i rygsækken
•
En relevant arkitekt- eller designuddannelse på minimum
PBA-niveau
•
Du har, qua nogle års erfaring som designer, en portfolio,

•
•

der viser et skarpt øje for møbeldesign. Du har sans for
både helheden og den mindste detalje samt en naturlig
interesse for kommende trends
Høj teknisk faglighed med god forståelse for
møbeldesigns grundlæggende færdigheder som f.eks.:
statik, tektonik, proportionering og ergonomi
Et godt materialekendskab
Du har et naturligt gen for struktur der gør, at du ikke
bliver væltet bagover, når der er mange opgaver, der skal
prioriteres og eksekveres
Kan tage selvstændige beslutninger og har generelt en
løsningsorienteret tilgang
Arbejder med tegneprogrammer som f.eks. Auto Cad,
Solid Works, Rhino, Illustrator, InDesign & Photoshop
God sans for grafisk opsætning, f.eks. i forhold til
moodboards
Du er udadvendt, positiv og glad for at være social med
dine kollegaer
Du læser, taler og skriver dansk og engelsk

Vi tilbyder
•
Et spændende job i en designvirksomhed i vækst, hvor
du får indflydelse, og hvor der ikke er langt fra idé til
handling
•
En uformel atmosfære af engagerede, positive og
favnende kollegaer - både danske og vietnamesiske
•
Hovedkontor i Ringsted med ca. 50 søde kollegaer,
frokostordning og sociale arrangementer i kalenderen
•
Mulighed for hjemmearbejdsdage
Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så tøv ikke med at
sende en ansøgning til Line Nevers Krabbenhøft på
lnk@sofacompany.com
Send en kort beskrivelse af, hvorfor det skal være dig, men
lad gerne din portfolio og dit CV tale deres eget sprog!
Ansøgningsfrist 31. oktober 2021 – ansættelse når vi finder
den rette person.

