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Česká společnost, působící na trhu od roku 1997, hledá zájemce na pracovní pozici:

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘ

člen výrobního týmu zodpovědný za tvorbu kolekcí zn. BUSHMAN®
POŽADUJEME:
- dosažené vzdělání: SŠ, VŠ (textilní / oděvní design, technologie)
- praxe nebo studium v oboru textilu podmínkou,
- velmi dobrá znalost AJ podmínkou (slovem i písmem)
- povědomí o základních oděvních technologiích
- praxe v oboru v obdobné pozici výhodou
- kladný vztah ke stylu BUSHMAN
- systematičnost, pečlivost, smysl pro detail
- zodpovědnost a samostatnost, práce s termíny
- ochota učit se novým věcem
- být spolehlivou součástí týmu
- znalost práce v grafickém programu Corel Draw podmínkou
- velmi dobrá znalost MS Office
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE:
- sledování aktuálních módních trendů, vývoje v oblasti střihových řešení oděvů
a doplňků, vývoje materiálů a jejich úprav
- příprava sezónního přehledu materiálů a barev dle zadání a v souladu s
marketingovou strategií
- vlastní navrhování oděvů, drobné přípravy a dekorací včetně barevných
variant
- zajišťování referenčních vzorků oděvů, materiálů, drobné přípravy a dekorací
- objednávka materiálů, dekorací a drobné přípravy na vzorování dle potřeby
- tvorba modelové dokumentace ve spolupráci s grafikem, vývojovým
technologem a modelovou dílnou
- finalizace vzorků
- příprava podkladů pro workbook
NABÍZÍME:
- zajímavou tvůrčí práci
- práce na HPP
- aktivní využívání anglického jazyka
- pracovní cesty do zahraničí
- možnost profesního zdokonalení
- práce v přátelském kolektivu
- platové ohodnocení přímo úměrné míře samostatnosti, odpovědnosti, stupni
zapracování
- pracoviště Administrativní areál BUSHMAN, Městečko 75, 257 22 Čerčany
Termín nástupu: dle dohody
Vaše strukturované životopisy zasílejte na manhal@cz.bushmanwear.com

www.bushmanwear.com

