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Supervisor og daglig leder til DAC Design Shop 

 

Vil du være med til at skabe oplevelser ud over det sædvanlige ved at levere 

den bedste service mens du sælger et unikt sortiment af moderne design? Så 

vil vi gerne have din ansøgning til stillingen som daglig leder af DAC Design 

Shop, der ligesom resten af Dansk Arkitektur Center er på vej mod at blive en 

af Københavns must-see-destinationer for arkitektur og design. 

 

 

” At skabe et stærkt retailunivers, der både er en del af DACs samlede 

værditilbud og samtidig skal kunne levere en unik shopping-oplevelse i sig selv, 

stiller krav til konstant at arbejde med det visuelle univers, vores gæster oplever i 

sammenhæng med de produkter, vi udbyder. ”   

Christina Oppermann, Head of Commercial Operations 

 

Din opgave 

Som en del af DAC Design Shops team er du vært i butikken, og du har ansvaret 

for butikkens operative og økonomiske opgaver. Organisatorisk er du en del af 

vores salgsteam, der indgår i Dansk Arkitektur Centers kommercielle områder, 

herunder også billetsalg, modtagelse af gæsterne, arrangementer og events.  

 

Sammen med dine nærmeste kolleger har du ansvar for den daglige drift, og du 

vil arbejde tæt sammen med lederen af de kommercielle aktiviteter for at 

virkeliggøre shoppens målsætninger.  

 

Du vil indgå i et team bestående af 11 medarbejdere på gulvet og skal koordinere 

en effektiv planlægning af arbejdet.  

 

Teamet er ansvarlig for visual merchandising, indkøb, lagerstyring, 

vareregistrering samt udførelse af administrative og finansielle processer og 

rapportering. 

 

Udvikling og produktion af DACs egen merchandise vil også være en 

betydningsfuld del af dit arbejde. Dette omfatter både egne, brandede produkter 

og co-brandede produkter udviklet i samarbejde med tredjeparter. 

 

Du rapporterer til lederen af de kommercielle aktiviteter. 

 

Om DAC Design Shop 

Dansk Arkitektur Center, DAC, ligger i BLOX på Københavns havnefront, hvor 

der præsenteres udstillinger året rundt om arkitektur, byrum og design. Fokus 

er på nutidens og fremtidens arkitektur, og hvordan denne har indflydelse på 

det liv, vi lever. DAC er på vej mod at blive en af Københavns must-see-

destinationer for alle, der vil forstå og opleve arkitektur og design. 

 

DAC Design Shop spiller en vigtig rolle i forhold til at give DACs gæster en samlet 

oplevelse, som forøger Dansk Arkitektur Centers kommercielle indkomst. 
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Som en del af det kommercielle team arbejder vi dagligt med at imødekomme 

DACs mål og visioner.  

 

Shoppes indretning og produktmix understøtter dette og bidrager samtidig til, at 

vores gæster får en oplevelse i særklasse, når de besøger os. 

 

Vores forventninger 

▪ Du har kendskab til lagerstyring og automatiske PoS-systemer samt NAV. 

▪ Du er bekendt med specifikke butiksprocesser og -procedurer, så du 

aktivt kan foreslå ændringer og forbedringer. 

▪ Takket være din kreativitet og erfaring med visuel merchandising får du 

shoppen til at se attraktiv og indbydende ud. 

▪ Du er analytisk stærk og får energi fra at skrive og analysere rapporter, 

som fører til forslag til forbedringer, der hjælper os med at nå vores mål. 

▪ Du er energisk, engageret og en holdspiller, der forstår, at samarbejde er 

nøglen til succes. 

▪ Du er både kunde- og resultatorienteret og sætter en ære i at nå dine mål. 

▪ Du kan lide at arbejde i et dynamisk miljø og er modstandsdygtig over for 

stress, eftersom du er i stand til at udføre mange forskellige opgaver på 

samme tid, fra strategiske opgaver til praktiske udfordringer. 

▪ Du sætter pris på at skabe en excellent gæsteoplevelse.  

▪ Dansk Arkitektur Center er en international arbejdsplads, og du vil være i 

daglig dialog med udenlandske gæster samt leverandører hvilket betyder, 

at du taler og skriver flydende dansk og engelsk.  

 

▪ Jobbet kræver fleksible arbejdstider, inklusive weekend- og aftenarbejde. 

 

Hvad vi tilbyder 

▪ Ansvar og medindflydelse på udvikling af DAC Design Shop. 

▪ Gode udviklingsmuligheder. 

▪ Ordnede forhold og attraktive personalegoder. 

▪ Skønne kolleger. 

▪ En arbejdsplads hvor vi med oprigtighed kan sige, at vi leverer ”Living 

Architecture and Design”. 

 

Sådan søger du 

Send din ansøgning til job@dac mrk: Design Shop. 

Samtalerne holdes løbende, da vi ønsker tiltrædelse pr. 1. december. Men vi venter 

også gerne på den rette.  

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christina Oppermann cop@dac.dk. 

 
 

 


