
I Kings & Queens finder du Danmarks skarpeste udvalg af mode. Vi forhandler alle de stærke mærker 
på drengesiden som f.eks. Gabba, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Black Rebel, NIKE, Just Junkies og 
mange flere. På pigesiden forhandler vi bl.a. Moss Copenhagen, NA-KD, Moves, Levi’s, Tommy Hilfi-
ger, Calvin Klein, FILA, NIKE og Object 
Som husmodel i Kings & Queens bliver du en del af en kæde, der i forvejen driver 18 butikker, og en 
webshop. Du får således masser af søde kollegaer over hele landet. 

Vores nye husmodel:
• Føler sig tilpas foran et kamera
• Har let ved at komme til Slagelse
• Kan arbejde i tidsrummet 9:00 - 16:00
• Har følgende mål:

• højde 170 -172 cm
• bryst 84 - 86
• talje 66 - 68
• hofte 93 - 95
 - svarende til en str s og str 27” i jeans

Vi tilbyder:
• En spændende hverdag, hvor 2 dage ikke ligner hinanden
• En plads på et engageret og ungt hold præget af gå-på-mod, initiativ og pionerånd
• Uformet tone baseret på gensidig respekt
• Attraktiv tøjordning
• Jobløn efter kvalifikationer 

Er du klar til at tage udfordringen op? Og vil du søge jobbet, så send din ansøgning med billede og 
CV til Some@kingsqueens.dk - mærk din ansøgning: ”Slagelse -  husmodel og dit navn” 
 
Kun ansøgninger med billede modtaget på mail vil blive taget i betragtning.

Alle ansøgninger og forespørgsler behandles naturligvis med fuld diskretion. 
 
Tiltrædelse: efter aftale 
 
Der afholdes samtaler løbende.

Kings & Queens har hovedkontor i Slagelse.  Derudover har vi butikker i Næstved, Svendborg, Sønderborg, Aabenraa, 
Ballerup, Odense, Roskilde, Fields (hvor også flagship store ligger), Fisketorvet,  Copenhagen Designer Outlet, Hillerød, 
Waves, Esbjerg, Vanløse, Køge samt i Aalborg – med flere på vej.  
 
I marts 2018 åbnede www.kingsqueens.dk 
 
Kings & Queens byder på forskellige stilarter fra sæsonaktuelle danske, internationale modemærker til drenge og piger. 
Vores indkøb gør vi på baggrund af inputs fra kunder, inspiration fra modemesser og udlandsrejser.  
 
Vi lytter til kunderne, og tager deres behov med i vores overvejelser, når vi køber ind. Vores målgruppe er 15 – 30 år.

VESTSJÆLLAND - PIGE HUSMODEL OVER 18 ÅR

http://www.kingsqueens.dk

