
JOBBET:
• Konstruktion og syning af betræk til nydesignede
 prototype møbler
• Afprøvning af nykonstruerede betræk
 på møblerne
• Løbende kvalitetskontrol af produkter i produktion
• Klargøring og igangsætning af nye betræk 
 hos leverandører
• Kommunikation med eksterne leverandører 
 omkring kvalitet og ændringer
• Syning af specialordrer

DINE KVALIFIKATIONER:
• Erfaring og interesse for møbelpolstring, 
 tilskæring og syning
• Selvstændig og ansvarsbevidst med 
 høj kvalitetssans
• Du er en dygtig og kreativ håndværker
• Interesse for moderne polsterarbejde og
	 engagement	til	at	finde	nye	polsterløsninger	
•	Har	PC-kendskab	og	dermed	Office	pakken
• Du behersker dansk og gerne engelsk

VI TILBYDER:
• Job i udviklingsafdelingen i en designvirksomhed 
• Oplæring i brug af Lectra cutter og software
• Selvstændigt og afvekslende job, hvor vi brænder
 for udvikling af nye designmøbler
•	Mulighed	for	at	påvirke	finish	og	konstruktion
 i det færdige møbel
• Erfarne kolleger der støtter og hjælper dig
• En virksomhed med en positiv atmosfære og
 uformel omgangstone
• Attraktiv løn og pensionsordning

INTERESSERET?
Vi indkalder løbende til samtaler, så send snarest 
muligt og senest den 31.07.2022 din ansøgning med 
CV til moebelpolstrer@softline.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte HR Manager Gitte Bruun-Simonsen
på 5416 0708.

SOFTLINE A/S designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale 
marked. Med en stor portefølje af innovative og funktionelle designmøbler er vi blevet et globalt 
brand, og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 61 lande.
SOFTLINES domicil er i Maribo, hvor 55 ansatte yder en engageret indsats for at sikre, at der 
leveres designmøbler i en høj kvalitet til kunder verden rundt.

Til at understøtte vores positive udvikling søger vi en erfaren møbelpolstrer / syerske m/k til 
vores udviklingsafdeling, hvor du kommer til at arbejde med udvikling af designmøbler, i et
team af kreative kolleger.

MØBELPOLSTRER /  
SYERSKE 
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