
Er du opdateret på de nyeste trends og stylingtendenser 
indenfor mode, interiør og livsstil? Er du kreativ, stilsikker og 
har et godt kommercielt blik? Er du ambitiøs og trives i en 
international virksomhed, hvor tingene ikke står stille, er det 
måske dig, vi søger?

Som stylist vil du få en central rolle i et kreativt team, som består af 
design, styling og indkøb. Sammen arbejder I på at udvikle, source 
og style boliginteriør indenfor de fire brands Bloomingville, Creative 
Collection, Bloomingville MINI og ILLUME x Bloomingville, som 
repræsenteres af multibrandhuset Bloomingville.

Du vil få ansvaret for en række kreative opgaver inden for styling 
og er med til at definere og videreudvikle Bloomingvilles look og 
udtryk.

Dine opgaver bliver blandt andet:
• Messeopgaver herunder styling af messer, både ind- og udland, 

deltagelse på messer samt en række praktiske forberedende 
opgaver så som messebestilling, indkøb, pakning af messeting 
osv.

• Styling af showroom.
• Fotoopgaver sammen med fotograf herunder deltagelse på foto 

location – bl.a. foto til SoMe mm.
• Klargøring/styling til ny sæson og vedligeholdelse heraf.
• Vedligeholdelse og opdatering af styling på hovedkontoret i Ikast.

Om dig  
Du har formentlig en relevant uddannelse indenfor design og livsstil, 
og har efterfølgende fået erfaring med stylistopgaver indenfor for 
eksempel interiør, mode eller møbler. Du må meget gerne have 
erfaring med shop-in-shop opbygning og messeopsætning.

Som person er du kreativ til fingerspidserne og tænker på samme 
tid kommercielt. Du er opdateret med stylingtendenser og følger 
trends tæt. Du har evnen til at tænke ud af boksen og finder 
løsninger på selv de mest skæve problemstillinger. Der er brug for 
en ildsjæl med stort initiativ og som sætter en ære i at nå sine mål. 
Det kræver en energisk indsats og en positiv tilgang til opgaver og 
samarbejde med kolleger og eksterne partnere. Du har vist, at din 
kreativitet ikke går ud over detaljerne, og du har evnen til at arbejde 
struktureret og selvstændigt. Du kommer til at arbejde i et miljø 
fyldt med deadlines og trives med dette.

Bloomingville er en international virksomhed, og du får brug for 
engelsk på højt niveau både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder
• Et spændende job i en dynamisk og international virksomhed.
• Løn efter kvalifikationer, pensionsordning samt sundhedssikring.
• Arbejdssted: Bloomingville HQ, Lene Haus Vej 3-5, 7430 Ikast. 

Rejsedage pr. år ca. 30-40.
• Stillingen er 37 timer ugentligt.
• Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgning
Rekruttering til stillingen foregår i samarbejde med PRO&CO. 
Upload din ansøgning og CV sammen med dit portfolio – så vi 
kan se noget af dit tidligere arbejde – allerede i dag på PRO&CO’s 
hjemmeside via knappen ”Søg stillingen”. Ansøgningerne behandles 
løbende.

Vi søger en kreativ og stilsikker   

STYLIST

Bloomingville A/S er en ambitiøs international virksomhed, der designer, udvikler, markedsfører og sælger kollektioner inden for boliginteriør og møbler. Virksomheden er 

placeret i Ikast, og beskæftiger omkring 80 medarbejdere, og har desuden ca. 65 agenter og distributører fordelt ud over det meste af verden. Virksomheden markedsfører i 

øjeblikket 4 brands; Bloomingville, Bloomingville MINI, Creative Collection og ILLUME x Bloomingville. Bloomingville A/S eksporterer mere end 90 % af omsætningen.

https://www.proogco.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job/96099&locale=da_DK&sd=1

