
CHOPAR søger designer 
Vi søger en innovativ og stærk designer med erfaring indenfor sportstøj. Har du et stærkt kreativt gen og ønsker 
du at være med til at præge udviklingen i Nordens største og førende virksomhed indenfor gymnastik – så se 
mere her. 
 
Udvikle kreative løsninger 
Vi har et stort og spændende produktprogram med masser af flotte designs, men er også specialister i at lave 
helt nye designs og mønstre i samarbejde med den enkelte forening. Du vil derfor møde en meget afvekslende 
hverdag med masser af nye ideer og udfordringer. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Udvikling af vores nye kollektioner indenfor gymnastik, cheerleading, rosport og sportswear 
• Udvikling af nye all over prints og sublimationsdesign 
• Design af specialopgaver til kunder i samarbejde med vores sælgere 
• Kontakt til vores systuer vedr. produktion af sublimationsdragter 
• Tegning i Illustrator og Photoshop 
• Oprettelse af nye styles i vores PDM-system 

 
Du skal have erfaring fra tekstilbranchen, være kreativ, samt have stor interesse og viden om arbejdet i 
Photoshop, Illustrator og have flair for IT.    
 
Kvalifikationer 

• Du har en relevant videregående designuddannelse 
• Du har minimum 3 års erfaring som designer og du er vant til at sidde med ansvaret for nye 

kollektioner 
• Du kan udvikle all over print og gerne prints til sublimation 
• Du er en dygtig bruger indenfor Photoshop og Illustrator  
• Du formår at styre hele kollektionsprocessen fra første ide til kollektionen er helt færdig 
• Du interesserer dig for sport og har viden om funktionalitet og pasform i sportstøj 
• Du besidder god kommunikativ gennemslagskraft 

 
Samarbejde i et uformelt miljø 
Du vil få en rigtig spændende hverdag i en uformel virksomhed på 25 mand i stor vækst, hvor du vil få stor 
indflydelse på beslutninger vedr. dit eget arbejdsområde. Du vil sidde for bordenden ift. udvikling af nye 
kollektioner og vil indgå i et velfungerende team med et tæt samarbejde med modelkonstruktører, sælgere og 
modelsyersker. 
 
Ansøgningsfrist: 01. maj 2019, tiltrædelse 19. august 2019 
 
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Tony Halkjær 
på tony@chopar.dk eller 97144143. Læs også gerne mere om os på www.chopar.dk. 
 
Ansøgningen og CV sendes pr. mail til tony@chopar.dk  


