SØGER DU ET FEDT JOB
– OG HAR DU DE RIGTIGE KROPSMÅL?
SÅ ER DET MÅSKE DIG DER ER DEN NYE HUSMODEL TIL VORES 2 HERRE
MÆRKER, BLEND OG CASUAL FRIDAY!
Hos DK Company laver vi tøj, der sidder som det skal. Derfor har vi brug for at prøve tøjet på rigtige mennesker, som
har de rigtige mål, så vi er sikre på, at pasformen er i top.
De eneste krav vi stiller er, at du har de rigtige kropsmål og rette kropsholdning. Udseende er underordnet, da det
udelukkende drejer sig om at få tøjet til at sidde godt. Der er alene tale om afprøvning og ikke fotos eller shows.
For vores herre mærker vil dit primære arbejde være at agere ’levende mannequindukke’.
Derudover vil der være andre små-opgaver.
Arbejdstiden vil ligge mellem 8.00-16.15 og vil kunne passes ind med et evt. studie.
Der vil således være tale om et varierende job i perioder på mellem 10-30 timer om ugen.
DINE KROPSMÅL:
Brystmål (målt vandret på det bredeste sted over brystet)
Ca. 106 cm - svarende til str. L/XL
Talje (målt vandret ca. 5 cm under navlen): .			
Ca. 88-89 cm – svarende til str. L/XL
Hofte (målt vandret på det bredeste sted over hoften):
Ca. 101-102 cm - svarende til str. 32”
Højde: 							Ca. 184-188 cm
Er du ikke sikker på, om du opfylder alle vores mål, så henvend dig alligevel, da vi søger en person til overdele
og en til underdele. Alle kandidater vil blive målt inden ansættelse. Venligst oplys dine ca. kropsmål ved henvendelse.
ARBEJDSSTED:
DK Company Vejle A/S, Edisonvej 4, 7100 Vejle
Henvendelse bedes foretaget på nedenstående mail/tlf:
Lisbet Koed: Liko@dkcompany.com, Tlf: 3027 6170
ANSØGNINGSFRIST: d. 01/07 2018
TILTRÆDELSE: Hurtigst muligt!
www.blendcompany.com / www.casual-friday.eu

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at
gøre en forskel. Mulighederne er store i en koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt
e-handels platform. Den årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland,
UK, Schweiz, Holland, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.
Se mere på dkcompany.com

