TEXTILNÍ DESIGNÉR KONSTRUKTÉR ODĚVŮ
ADLER Czech, a.s. (www.adler.info) je prosperující a rychle se rozvíjející firma, která patří do
holdingové struktury mateřské společnosti ADLER International, a.s. Je jedničkou mezi výrobci a
distributory na českém trhu značkového reklamního textilu a řadí se i mezi přední výrobce v rámci
celé EU. Své produkty pod obchodní značkou Malfini ®, Malfini Premium ®, RIMECK ® a Piccolio
dodává vedle České republiky do dalších 25 zemí Evropské unie.
Aktuálně hledáme nového kolegu / kolegyni do Nákupního oddělení na pozici TEXTILNÍ
DESIGNÉR (TECHNOLOG) - KONSTRUKTÉR ODĚVŮ

Hledáme samostatnou osobnost s orientací na
detail, která má:
• Vzdělání textilního směru.
• Znalost textilního zboží a textilního zkušebnictví.
• Velmi dobrou znalost PC - grafické programy (Corel) a MS Office.
• Logické a tvořivé myšlení.
• Systematičnost, důkladnost, organizační schopnosti.
• Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
• Dobrou znalost konstrukce oděvů a materiálů.

Jaká by byla Vaše náplň práce?
• Spolupráce při vývoji nových produktů.
• Zpracování technické dokumentace a příprava podkladů pro výrobu.
• Komunikace s dodavateli.
• Koordinace a řízení zakázkové výroby.
• Kontrola, testování vzorků a vyhodnocení kvality produktů.
• Možné služební cesty do zahraničí.

Co Vám na pozici nabízíme:
• Možnost profesního rozvoje v prostředí mezinárodní firmy.
• Odborná školení a jazykové kurzy.
• Práci ve zkušeném a přátelském kolektivu.
• Plně zajištěný pitný režim a ovoce zdarma na pracovišti.
• Firemní akce, tématické přednášky v práci.
• Nákup firemních produktu za výhodnější ceny.
• Stravenky.
• 25 dnů dovolené.
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem
Nástup: dohodou

Informace o pozici
Místo pracoviště

Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem-Skorotice, ČR.

Typ pracovního vztahu

Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu
Benefity

Požadované vzdělání
Požadované jazyky

HPP, Pracovní smlouva
Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby,
stravenky/příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, vzdělávací
kurzy, školení, kafetérie, občerstvení na pracovišti, firemní akce
VŠ
Angličtina (středně pokročilá)

Zadavatel

ADLER Czech, a.s.

Kontakt
ADLER Czech, a.s.
Dana Gruntová
E-mail: dana.gruntova@adler.info
Telefon: +420 724 639 485

