
SPECIALIST I PASFORMER, TEKSTILER OG CSR

BTX Group er kendt for at levere varer af høj kvalitet, både hvad angår materialer, det færdige produkt og 

pasformer. Vi er ambitiøse på dette område og ønsker at forbedre på alle parametre – eksternt som internt. 
Du kan være med til at sikre disse mål.

Kvalitetschef

Stillingsbetegnelsen er kvalitetschef, og du vil være ansvarlig for

• Kvalitetssikring på tværs af vores brands, hvilket bl.a. indebærer
• produktions- og reklamationsafklaring
• håndtering af evt. inline og final inspections hos leverandører 
• intern og ekstern træning i kvalitetssikring

• CSR, kemi & kommunikation (internt og eksternt) - herunder 
• ansvarlig for Code of Conduct 
• kemi restriktioner
• gennemførelse af de strategiske tiltag inden for bæredygtighed

På tværs af organisationen samt til vores produktionskontor i Serbien vil du komme til at arbejde med
• faglig sparring med vores konstruktører i forhold til snit, pasform og mål
• sparringspartner for vores produktafdeling samt leverandører til hvem du formidler BTX’ generelle krav til   
 pasform, kvalitet og størrelsesstandarder. 
• sy- og konstruktionsvejledning på kvaliteter og færdigvarer
• teknisk rådgivning på produktionsformer
• jævnlig optimering af proces- og sample-flow

Du skal forvente 20-30 rejsedage om året, primært til produktionssteder. 

Din profil
• Erfaring inden for konstruktion, kvalitetssikring og CSR
• Evt. uddannet konstruktør med min. 5 års produktionserfaring inden for dametekstiler 
• Erfaring med gennemførelse af CSR tiltag 
• God kommunikator og gode samarbejdsevner

Har du lyst til
-at være en del af vores virksomhed, så send gerne din ansøgning med CV til aa@btx.dk. 
Vi behandler ansøgningerne løbende. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Brand 
Director Karina Nørgaard på telefon 4042 0910.

BTX Group A/S markedsfører seks stærke brands: Brandtex, B. Copenhagen, B. Coastline, Signature, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens 

førende leverandører af modetøj til målgruppen kvinder fra 40+.  Vores store know-how og erfaring på kvalitet og pasform til målgruppen har 
gjort os til en attraktiv leverandør også til private label kunder. Koncernen har over 5.000 forhandlere fordelt over hele Europa. Alle brands 
har en solid markedsposition og et stærkt partnerskab med såvel kunder som leverandører. 
BTX Group har desuden egen retailkæde: Like ANNA og online platformen likeanna.dk
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