
 

 

ANGULUS søger studentermedarbejder til designafdelingen 

 

 

Vi leder efter en engageret og fleksibel studentermedarbejder til designafdelingen hos ANGULUS.  

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse og leder efter et job, hvor du i gennemsnit arbejder 

omkring 10-15 timer om ugen.  

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være:  

• Oprettelse og vedligeholdelse af styles i Trimit 

• Oprettelse og vedligeholdelse af kollektionslister i Excel  

• Kommunikation omkring og opfølgning på forsendelser 

• Løbende opdatering af farve/materiale biblioteker samt registrering af materialer   

• Modtagelse og registrering af prøver 

• Klargøring af kollektioner til kollektionsfremvisning 

• Assistere ved fotoshoots  

• Diverse administrative og kreative opgaver i afdelingen 

Du kommer til at have et tæt samarbejde med designteamet og vil komme til at hjælpe med at løse alle 

de praktiske opgaver, der løbende skal udføres. 

 

Din profil 

 

Du er en teamplayer, der motiveres af at samarbejde om at nå et fælles mål. Du er serviceminded, 

kreativ, pligtopfyldende, har en god ordenssans og en interesse for design. Du kan arbejde 

selvstændigt, og er i stand til at håndtere flere opgaver på samme tid. Vi forestiller os, at du er under 

uddannelse og har lyst til at få et indblik i en designvirksomhed.   

Vi er på udkig efter dig, der: 

• Er under uddannelse – gerne indenfor design eller indkøb  

• Har en god og intuitiv forståelse for IT-systemer 

• Taler og skriver flydende engelsk 

• Har en naturlig interesse for sko og en vilje til at lære mere herom 



 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Andersen, Head of Design KIDS,  

på PJA@ANGULUS.DK.  Ellers send os din ansøgning og dit CV snarest. 

Praktik 

• Gennemsnitligt 10-15 timer om ugen. Mere og mindre kan forventes i perioder 

• Opstart hurtigst muligt – gerne 1. september  

• Arbejdssted HQ i Herlev og showroom i Bella Centeret  


