
Indretningsarkitekt & Designassistent

BRANDT Collective søger en erfaren og passioneret indretningsarkitekt/-designer med flere års erfaring 
indenfor branchen som er vant til kundekontakt samt selvstændig projektstyring.

Vi er et multidisciplinært design studio baseret lige nord for København hvor vores team af  
designere på tværs af flere discipliner arbejder med alt fra indretning- og specialdesignede  
løsninger til både private og virksomheder. Vi laver både store og mindre opgaver samt  
køkkener, badeværelser og specialopgaver i samarbejde med et team af nøje udvalgte  
snedkere. Yderligere designer og udvikler vi løbende vores egen kollektion af greb, møbler,  
belysning og unikke objekter.

Vi er drevet af æstetik, ærlighed og integritet, som er væsentlige i alt, hvad vi gør. Fra de  
materialer vi vælger, til introduktionen af særlige finishes, til eksklusive tekstiler og andre  
variabler. Alt sammen medvirkende til, at skabe et særligt eklektisk univers. Dette afspejles også i de 
internationale – og danske designbrands vi udvælger til vores butik.

Din profil: Du er udadvendt og initiativrig person med en struktureret tilgang til opgaver der kan arbejde 
selvstændigt – og tage beslutninger tråd med virksomhedens dna.

I din rolle hos Brandt Collective bliver du en fast del af virksomhedens kerne og vil indgå i tæt samarbejde 
med virksomhedens CEO og kreative direktør i udvikling af projekter, indretninger samt produkter og 
designs. Vi er en travl virksomhed, og det er derfor vigtigt for os, at finde en person der viser engagement 
inden for alle områder, og den rette profil kan få stor indflydelse på virksomhedens retning.

 
Dine kvalifikationer:

• Relevant uddannelse og stor interesse for indretning og design/- produktudvikling
• Du er opdateret indenfor de nyeste trends, designs og farver
• Du kan arbejde i Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator samt AutoCAD, SketchUp  

eller lignende. 
• Du har en udpræget æstetisk sans og kan formidle dette til kunden både visuelt og skriftligt
• Produktviden fra interiør – og designbranchen er en fordel
• Flydende i dansk, både skrift og tale
• Engelsk på forhandlingsniveau
• Minimum 2 års erfaring fra lignende stilling

Jobbet:
Dit primære ansvar er at varetage vores indretningsprojekter og skabe en professionel proces med  
kunden, hvor nøglen til succes er forståelsen af overholdelse af deadlines samt koordinering af de mange 
leverancer og skabe et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Ligeledes vil du indgå som en del af den daglig drift af butikken.
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Dine arbejdsopgaver vil inkludere:
• Assistere CEO/ Kreativ direktør med opgaver
• Løbende vedligeholdelse og optimering af sourcing/ leverandør aftaler
• Kontakt med vores snedker team
• Daglige praktiske gøremål og opgaver

 Indretning:
• Kunderådgivning samt projektstyring af indretninger, koordinering af bestillinger til kunder
• Udarbejde inspirations/-moodboards vedrørende valg af materialer, farver o.a
• Layout og skitsering af plantegninger, opstalter og indretninger i 2D og gerne også 3D
• Projektstyring af alle igangværende opgaver 

Produktdesign:
• Projektstyring af designopgaver samt produktudvikling
• Skitsering af designs både i 2D og 3D samt udarbejdelse af produktionstegninger
• Daglig kommunikation med leverandører
• Kommentering af samples samt igangsætning af produktion

Andre designorienterede opgaver:
• Opsætning af grafiske opgaver som kataloger og prislister
• Content, styling og redigering af foto til website, instagram, facebook, pinterest, nyhedsbreve
• Organisere fotos til online brug i samarbejde med salgsansvarlig

Vi tilbyder:
En spændende stilling i en virksomhed der er i rivende udvikling. En hverdag med mange  
forskelligartede opgaver indenfor design og indretning, hvor du bliver en del af et passioneret og  
kompetent team. Vi har en uformel tone og fantastiske omgivelser i vores nye Studio & Store i Hellerup.

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning, CV og portfolio til Julie Brandt på  
jb@brandtcollective.com

Der afholdes samtaler løbende da vi ser dig starte 1. august, men vi venter gerne på den rigtige

Stillingen er fuldtid eller efter aftale.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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