
Frederiksholms Kanal 4 / 1220 Copenhagen / Phone: (+45) 3332 4457

HUSMODEL / F  TTINGMODEL

Kunne du tænke dig at blive en del af GANNI universet, og hjælpe os med at finde den helt rigtige pasform?

GANNI søger en husmodel, der skal hjælpe til at sikre en god pasform gennem afprøvning af tøj i samarbejde med vores tekniske 
afdeling og designere. 

Arbejdstider og behov varierer, så det er vigtigt, at du er fleksibel i forhold til antal timer – Men der vil være ca. to halve dage om 
ugen. Arbejdstiden vil være i dagtimerne.

Kandidaten:
Den rette kandidat har en rank kropsholdning og et sundt selvværd. Derudover er det afgørende, at du passer vores str. 36/S og 
har følgende mål: 
• Bryst: 84 cm
• Talje: 67 cm
• Hofte (hvor bredest): 93 cm
• Højde: ca. 170 – 174 cm
Du vil blive målt ved en evt. samtale.

Du tilbydes:
En mulighed for at være med på Gannis rejse og tage del i den fortsatte succes. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø i 
hjertet af København.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.

Ansøgning: Send din ansøgning vedlagt CV til: louise.fischer@ganni.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Har du spørgsmål til stilingen er du velkommen til at kontakte Louise Fischer på tlf. 28605516 
Ellers vil vi opfordre dig til at søge hurtigst muligt, hvis denne stilling har din interesse.

ABOUT GANNI
Founded in 2000 Danish fashion label GANNI has developed exponentially over recent years with its Scandi 2.0 sense of style full of personality, 

contrasts and experimentation. Based in Copenhagen GANNI is represented in more than 400 of the world’s finest retailers as well as through 21 

concept stores across Denmark, Norway and Sweden. In 2017, GANNI partnered with the LVMH affiliated private equity fund L-Catterton.  


