
2-Biz søger kreativ chef med flair for trendspotting  
og passion for tøjdesign 

 
Hos 2-Biz elsker vi 
 
Kvinder med former, alle former 
Feminine farver og de små fine detaljer 
Bukser, der passer lige til måsen  
Og mange gode fester 
 
Vi elsker trendspotters 
Humørspredere og instakvinder 
Nye idéer - og udfordrende, overraskende kreativitet 
 
Vi elsker at nørde i designprocessen 
At tage på fotoshoots og messer 
At opbygge farvekort 
Og møde op i butikkerne  
 
Vi elsker at yde for vores kunder  
og ikke mindst for hinanden 
 
Og vi elsker vores dagligdag med 
udfordringer, fashion og fælles frokost 
 
Hos 2-Biz søger vi en ny - og elskværdig - kreativchef 
Du kommer med en stærk sans for designprocessen og trendspotting. Du er klar 
til at være en del af vores ledelse og stå i spidsen for et ungt, kreativt og ambitiøst 
designteam. 
 
Din baggrund 
Det er ikke et krav, at du er uddannet designer, men det er vigtigt, at du kender til 
designprocessen og det er altafgørende, at du arbejder struktureret, har et godt 
overblik og er klar til at udvikle dig som kollega og kreativ leder.  
 
Har du mindst 5 års erfaring fra modebranchen, er det et plus. Du skal være en 
god kommunikatør, og du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale på et højt 
niveau. 



Arbejdsopgaver 
• Trendspotting og designlead  
• Deltagelse i kreativ dialog og ansvaret for opbygning af 6 årlige kollektioner 
• Afholdelse af salgsmøder  
• Opbygning af farvekort 
• Sourcing samt godkendelse af nye kvaliteter, trim, prints og farver 
• Deltagelse i messer, inspirationsturer, salgsmøder, kunde- og 
         leverandørbesøg 
• Daglig kommunikation med vores leverandører 
• Kommentering af prøver 
• Ca. 30 rejsedage om året 
 
Dine kvalifikationer 
• Du er kreativ, ambitiøs og inspirerende 
• Flair for design og designprocesser 
• Sans for trendspotting og detaljer 
• 5+ års erfaring indenfor modebranchen 
• Du brænder for at gøre en forskel i en dynamisk virksomhed, hvor der er fuld 
         fart på 
• Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk i skrift og tale. Dertil 
         forståelse af norsk og svensk. 
 
Vi tilbyder 
Hos 2-Biz ved vi, at vores ansatte er vores vigtigste ressource. Vi sætter 
virksomhedskultur, intern trivsel og samarbejde højt, og vi tilbyder: 
 
• Et spændende job i en kreativ og international modevirksomhed, hvor du vil få 
         en stor kontaktflade i en travl hverdag 
• Løn efter kvalifikationer 
• Pensionsaftale 
• Sundhedsordning 
• Frokostordning 
• Alsidigt job, hvor to dage aldrig er ens 
• Gode kollegaer 
 
Tiltrædelse 
Hurtigst muligt og vi indkalder løbende relevante kandidater til samtale.  
 
Ansøgning 
Ansøgning med CV og billede sendes til Line Dalsgaard på ld@2-biz.dk 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lene Friis på 
tlf: 20 45 36 10 


