
Dansani står i øjeblikket overfor en spændende udvikling, hvor vi i de kommende år skal realisere
nogle ambitiøse vækstmål. Dette betyder, at vi ud fra et design- og udviklingsperspektiv skal 
tænke i nye baner og videreudvikle vores produktportefølje.
 
Til at medvirke til denne udvikling søger vi en designer/leder, som kan visualisere nye ideer og 
samtidig være en god sparringspartner til vores foreløbigt 5 kolleger på tegnestuen og det øvrige 
produkt- og konceptteam på i alt 12 personer.

Det skal du arbejde med
Som designer vil du i tæt samarbejde med tegnestuen og det øvrige produktteam skulle 
udvikle og løfte gode designideer til færdige produktkoncepter. Du refererer direkte til 
udviklingsdirektøren. Du bliver en vigtig sparringspartner, der omdanner ideerne fra visualisering 
og videre til færdige produkter. Du indgår som en vigtig del af den kreative og udviklende 
proces, og får mulighed for at få indflydelse på vores produktportefølje i tæt samarbejde med 
mange forskellige faggrupper. Derudover vil dine primære opgaver komme til at omfatte:

• Udarbejdelse af produktvisualisering til støtte for design- og udviklingsprocessen
• Research på produkter og udarbejdelse af moodboards
• Udarbejdelse af 3D modeller og 3D prints i forbindelse med nye koncepter
• Udarbejdelse og afholdelse af præsentationer overfor kolleger og kunder
• Produktmodning og tilpasning med henblik på rationel produktion
• Løbende tilpasning af eksisterende produktportefølje
• Udarbejdelse af dokumentation
• Overordnet prioritering af opgaverne på tegnestuen
• Personaleledelse og faglig sparring for tegnestuens foreløbigt 5 medarbejdere

Der må påregnes rejsedage til såvel fabrikken i Haderslev som messe- og leverandørbesøg

Dine kompetencer
Du tænker fremad og har en god føling med trendspots og udviklingen i branchen, men også 
for hvad der i sidste ende er kommercielt afsætteligt på de forskellige markeder. For os er det 
afgørende at finde en person med den rigtige kombination af erfaring, dynamik og personlighed, 
og det er derfor vigtigt, at du er:

• Uddannet cand. design, møbelarkitekt eller lignende 
• En kreativ ildsjæl, der brænder for faget og har erfaring fra et lignende job 
• Fortrolig med og har dokumenteret erfaring med Solid Works
• Dygtig til at tænke nyt og få ideer omsat til salgbare produkter
• Projektorienteret og kan prioritere din tid og holde deadlines
• Proaktiv og i stand til at håndtere skiftende opgaver i et højt tempo
• Teamplayer og villig til at give en ekstra hånd, når det er nødvendigt 
•  God til at præsentere design og baggrunden for de forskellige produktkoncepter såvel internt 

som til key accounts
• Det gode eksempel for de medarbejdere, du er leder for
• God til at sætte retning for dine medarbejdere

Vi tilbyder dig
En spændende og afvekslende hverdag med rig mulighed for såvel faglig som personlig udvikling 
i en virksomhed i vækst. Vi er teamorienteret og kvalitetsbevidste og har fokus på vores kunder 
i alt, hvad vi foretager os. Vi har gode arbejdsforhold og arbejdsklimaet er uformelt. Som 
nyansat i Dansani vil du gennemgå vores introprogram, hvor du bliver introduceret til hele vores 
virksomhed samtidig med du får en grundig indføring i produktafdelingen.

Vil du indgå i vores team?
Så send en ansøgning og CV pr. e-mail til job@dansani.dk mærket “Designer”. Vi vil løbende 
gennemgå de indkommende ansøgninger. Vi behandler alle ansøgninger fortroligt. Hvis du har 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingsdirektør Rasmus Kjær på mail 
rk@dansani.dk eller telefon på 40 75 44 84.
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Om Dansani
Dansani er en dansk virksomhed, der med 
udgangspunkt i dansk designtradition og 
håndværk udvikler, producerer og leverer 
møbler til badeværelset. Vi er badspecialister 
og sætter en ære i at levere det bedste til  
dig ud fra vores filosofi om, at godt design  
ikke alene skal være smukt at se på, det  
skal også være funktionelt.

Vores værdier mod, glæde og respekt er 
en naturlig del af vores kultur og den måde 
vi omgår hinanden og vores kunder på. Vi 
arbejder mod fælles mål, der understøtter 
vores strategi.

Vi har hovedsæde i Haderslev og har 
datterselskaber i England, Holland, Tyskland, 
Norge og Sverige. Vi beskæftiger 220 
medarbejdere, der hver dag leverer mellem 
300 og 400 badeværelser til forbrugere i hele 
Europa.

Du kan læse mere om os på:  
www.dansani.dk eller følge os på:

  
Designer/leder til tegnestuen

https://www.facebook.com/DansaniDanmark/
https://www.instagram.com/dansanibathrooms/
https://twitter.com/dansanibathroom
https://dk.pinterest.com/dansanibathroom
https://linkedin.com/company/dansani-a-s

