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Chief Product Officer at Ragnarøk Clothing  
(4-12h/week) 
 
We are Ragnarøk Clothing, a young clothing start-up from Zwolle.  
Will you join us in building the fashion brand of tomorrow? 

 

Are you… 

… motivated to tackle the negative effects of the fashion industry and set new standards? 
… passionate about circularity/sustainability? 
… ready to commit to an impact-driven business & not afraid to take responsibility? 
… creative in your approach when it comes to new product ideas? 
… able to work well with others and willing to listen to other points of view? 
… well organized? 
… based in the Zwolle region or are mobile? 
 

 Your tasks 

- Ensure quality control 
- Improve current production processes & develop new approaches 
- Lead and execute the research & conception of new products & collections 
- Cooperate with other team members to develop new products 
- Design new patterns  
- Manage & maintain production/stocks/orders/… 

 

Your qualifications 

- Proficiency in pattern construction & clothing design 
- Knowledge of different types of textiles with a focus on natural materials 
- Good Dutch & English knowledge (other languages are a plus) 
- Knowledge of clothing production (processes) 

 

And more: 
Being a start-up means that there are certain limitations that we have to work around. This is why 
we are looking for someone to join as a partner among the team. This also means that for the time 
being, your work will translate into ownership of the company!   

 

Interested? Have questions? Contact us via E-mail, on Instagram or LinkedIn!  
Or even better: drop by at our workshop in Zwolle!   

https://ragnarok-clothing.com/
mailto:info@ragnarok-clothing.com
https://www.instagram.com/rgnrk_clothing/
https://www.linkedin.com/company/ragnar%C3%B8kclothing/
https://ragnarok-clothing.com/contact/
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Chief Product Officer bij Ragnarøk Clothing  
(4-12h/week) 
 
Wij zijn Ragnarøk Clothing, een jonge kledingstart-up uit Zwolle. 
Bouw jij mee aan het kledingmerk van morgen? 
 

Ben jij… 

… gemotiveerd om de negatieve effecten van de mode-industrie aan te pakken en nieuwe normen 
te stellen? 
… gepassioneerd door circulariteit/duurzaamheid? 
… klaar om je in te zetten voor een impactgedreven bedrijf en niet bang om verantwoordelijkheid 
te nemen? 
… creatief in je aanpak als het gaat om nieuwe productideeën? 
… goed met anderen kunnen samenwerken en bereid zijn om naar andere standpunten te 
luisteren? 
… goed georganiseerd? 
… gevestigd in de regio Zwolle of mobiel? 
 

Jouw taken 

- Bestuur kwaliteitscontrole 
- Verbeter huidige productieprocessen & ontwikkel nieuwe benaderingen 
- Leiden en uitvoeren van het onderzoek en de conceptie van nieuwe producten en collecties 
- Samenwerken met andere teamleden om nieuwe producten te ontwikkelen 
- Ontwerpen van nieuwe ontwerpen 
- Beheren en onderhouden van productie/voorraden/orders/… 

 

Jouw kwalificaties 

- Vaardigheid in kledingontwerp 
- Kennis van verschillende soorten textiel met een focus op natuurlijke materialen 
- Goede kennis van Nederlands & Engels (andere talen zijn een pluspunt) 
- Kennis van kledingproductie (processen) 

 

En verder: 
Als start-up zijn er bepaalde beperkingen waar we omheen moeten werken. Daarom zijn we op 
zoek naar iemand die ons team wil komen versterken. Dit betekent ook dat jouw werk zich 
voorlopig vertaalt in eigenaarschap van het bedrijf! 
 

Geïnteresseerd? Heb je vragen? Neem contact met ons op via E-mail, op Instagram 
of LinkedIn! Of nog beter: kom langs in onze werkplaats in Zwolle!  

https://ragnarok-clothing.com/
mailto:info@ragnarok-clothing.com
https://www.instagram.com/rgnrk_clothing/
https://www.linkedin.com/company/ragnar%C3%B8kclothing/
https://ragnarok-clothing.com/contact/

