Opslået 7. august 2012

Stillingsbeskrivelse: Visual Merchandiser hos Montana Møbler A/S
Stillingsbetegnelse:
Visual Merchandiser
Jobbeskrivelse og dine kvalifikationer:
Montana søger en Visual Merchandiser. Jobbet som Visual Merchandiser hos Montana er en nyoprettet
stilling, hvori du vil blive udfordret kreativt i et travlt og tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i
marketingafdelingen. Teamwork er en vigtig del af arbejdsprocessen og du skal kunne holde mange bolde i
luften.
Du er designer med speciale i rum eller har sans og interesse for design og kreativ indretning af rum. Du har
evnen til at kombinere farver og stilarter og brænder for at skabe nye og inspirerende udtryk. Du kan
udarbejde tegninger og præsentationer på dine oplæg og ideer og er en god formidler.
Du bliver bindeleddet mellem Montanas marketingafdeling, salgsafdeling og partnere (forhandlere) i
Europa. Du får ansvaret for, at Montana altid fremstår inspirerende og indbydende i butikkerne hos vores
partnere og at indretningen er i overensstemmelse med Montanas visuelle og kreative udtryk. Du skal
kunne lide et job, hvor dagene aldrig er ens. Der vil altid være nye tema- og vandreudstillinger,
præsentationer og lanceringer af nyheder, aktiviteter og events mv. på vej.
Jobbet kræver, at du har stærke kreative kompetencer, har sans for markedsføring og salg samt er praktisk
anlagt. Det er et krav, at du taler og skriver dansk og engelsk og det vil være en fordel, at du kan begå dig på
tysk. Du skal kunne arbejde i eller have kendskab til Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign, og det vil
være en fordel, at du kan arbejde i SketchUp.
Ansvarsområder:
At udvikle, udarbejde og implementere nye udstillinger hos Montanas partnere(forhandlere).
At udvikle små og store udstillingskoncepter rettet imod forhandlere med forskellige behov.
At samarbejde med salget omkring udvikling af velegnede udstillingskoncepter.
At implementere marketing- og salgsafdelingens planer for temaudstillinger og aktiviteter hos
partnerne.
At sikre helhedsindtrykket af Montanas visuelle udtryk i partnernes udstillinger/butikker.
At udvikle og designe displaymaterialer til partnerne.
At undervise salgsteamet og personalet hos partnerne i Visual Merchandising.
At planlægge og arbejde hen imod mål og deadlines sammen med marketing- og salgsteamet.
At deltage i løsningen af marketingafdelingens øvrige kreative opgaver.
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Organisatorisk:
Du vil være medarbejder i marketingafdelingen, som ledes af Joakim Lassen, Director Design &
Communication. Du vil samarbejde tæt med messe- og udstillingsdesigner Helle Scharling.
Opgaverne vil endvidere blive løst i tæt samarbejde med salgsteamet, som ledes af salgsdirektør Gitte
Reymann.
Arbejdssted:
Hovedarbejdssted: Marketingafdelingen, Montanas Showroom, Pakhus 48, Frihavnen, 2100 København Ø.
Desuden hos partnere på Montanas primære markeder i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Schweiz.

Arbejdstid:
Fuldtidsstilling – med forventet rejseaktivitet på ca. 30 til 40 dage om året.

Kontakt:
Finder du jobbet interessant, så send din ansøgning og CV til direktionssekretær Anja Smedegaard, e-mail
asm@montana.dk. Ansøgningsfrist er mandag, den 20. august.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helle Scharling på tlf. 20 48 60 02. Eller besøg
www.montana.dk for yderligere information.

Montana Møbler A/S blev grundlagt i 1982 af Peter J. Lassen og er beliggende i Haarby på Fyn. Montana,
som pt. beskæftiger ca. 170 medarbejdere, har egen salgsorganisation i Norge, Sverige, Tyskland samt
Schweiz og egne showrooms i København, Oslo, Stockholm og Køln. Montanas vision er at skabe en bedre
hverdag for mennesker i hjemmet og på arbejdspladsen med udgangspunkt i funktion, miljø, økonomi,
æstetik og etik.

