Produktassistent til designermøbler
Som produktassistent hos DAN-FORM kommer du til at arbejde med både produktudvikling og
kvalitetssikring fra start til slut i produktets livscyklus.
Din fornemmeste opgave bliver at støtte op om vores produktchefs arbejde og selvstændigt håndtere
kontakten med vores produktion i Asien.

Til en nyoprettet stilling søger vi en produktassistent, som arbejder struktureret og tager ansvar for at følge
sine opgaver til dørs.
Vi søger en kollega som:
- er grundig og har fokus på detaljen; du er vild med at arbejde i skemaer og strukturere dit arbejde.
- er dygtig til at arbejde selvstændigt; da du bliver en del af et mindre team skal du kunne tage ansvar for
dine opgaver.
- kan engelsk flydende i skrift og tale.
- er god til mennesker og har en god forståelse for andre kulturer.
Vi ser gerne at du har erfaring fra møbelbranchen og/eller tidligere har arbejdet med kvalitetssikring, men
hvis du har gå-på-mod og er interesseret i at lære nyt, kan vi lære dig alt hvad du får brug for, for at få
succes i rollen.
Du vil få din daglige gang på vores kontor i lækre lokaler i en smuk, stråtækt ejendom i Hørsholm, ikke langt
fra motorvejsafkørslen. Vi har en lun og familiær omgangstone og kan lide at komme hinanden ved. Der er
kort til smil og grin, og vi er gode til at fejre vores succeser sammen.
Vi arbejder tæt sammen på tværs af alle teams, og vi går op i at vores organisation skal afspejle den høje
kvalitet vores møbler har.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Produktchef Erling Pallesen på
ep@dan-form.dk eller telefon 31786225.
Send din ansøgning snarest:
Vi afholder løbende samtaler med henblik på snarlig opstart men vi venter også gerne på den rette
kandidat. Send din ansøgning til Produktchef Erling Pallesen på ep@dan-form.dk, senest 15/6.
(Ved at sende din ansøgning accepterer du at DAN-FORM håndterer dine personlige data ifølge vores
privatlivspolitik).
Kort om DAN-FORM Denmark
DAN-FORM Denmark er en dansk møbeldesignvirksomhed som er kendt i branchen for at levere
dansk/nordisk design i høj kvalitet til gode priser. Vi leverer i dag DAN-FORM-produkter til partnere i mere
end 60 lande.
Vores møbler bliver designet af både interne og eksterne designere, og vi lancerer løbende nye,
trendsættende designs.
Læs mere om DAN-FORM Denmark på www.dan-form.com.
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