Designér/ka oděvů
pro udržitelnou outdoorovou / sportovní značku - dlouhodobá spolupráce
Typ: práce na DPP, časem na HPP
Hezké léto, všem nadaným designérům!
Pro svoji začínající outdoorovo-sportovní značku na pomezí urban fashion sháním mladé
talentované návrháře, kteří myslí nadčasově, vyznají se nebo alespoň mají povědomí o
udržitelných materiálech a umí připravit veškeré podklady pro následnou výrobu.
O značce:
Chceme přinést do sportovního a outdoorového průmyslu novou vlnu, s důrazem na
udržitelnost, kvalitu a design. Takové kousky oblečení, které si můžete vzít jak do lesa, tak i na
kafe s kamarádkou. Na začátku se zaměříme pouze na produkci pro ženy, jelikož nás nebaví
šílené barevné kombinace, které jsou na pultech a chceme přinést design, který si každá holka
zaslouží.
A co ta práce?
Máme nápady a plány. Na tobě je, posunout je ještě o kus dál a dát jim ten konečný dotek, při
kterém si každý zákazník řekne: “To přesně chci!”
Co můžeš očekávat?
● Jsme puntičkáři a tak se budeme ptát, proč si vybral/a tento střih, tyto barvy, tento
materiál atd. Ale nemusíš se bát. Pokud si to u nás obhájíš, dáme na tebe.
● Práce je ze začátku na DPP (případně dohoda o díle), časem na HPP
● Pracuj si, kde je ti to příjemné, ale bude fajn se potkat na začátku a sladit se na stejnou
vlnu. Jinak budeme v kontaktu online.
● Nechceme se pouštět do žádných extravagancí. Minimalismus a funkčnost je pro nás to
hlavní.
● Začátek: CO NEJDŘÍVE!
Co očekáváme my?
● Spolehlivost - jak časovou, tak za odvedenou práci.
● Samostatnost - nebudeme ti stát za zadkem, ale věřit ti, že víš co a proč to děláš a kam
to chceš posunout.
● Zvládnutí přípravy veškerých podkladů pro šicí dílnu.
● Nové inovativní nápady a chuť zajímat se o oblast outdoorového a sportovního oblečení.
● Hledáme převážne studenty posledních ročníků a absolventy. Není to podmínkou, ale
potřebujeme někoho, kdo je schopný obsáhnout veškerou agendu spojenou s návrhem
oblečení, tak abychom ji mohli vzít a poslat na produkci.
Nehledáme někoho jen na letní brigádu. Chceme být novou značkou udávající směr a chceme,
abys u toho byl/a s námi. Pokud si věříš a víš, že je to oblast, která by tě bavila, napiš mi na
nela.hanakova@gmail.com. Připoj k tomu ukázky své práce (pokud nějaké máš) a něco
krátkého o sobě. Předmět emailu: DESIGN - SPOLUPRÁCE
Hezké léto a těším se na odpovědi!
Nela

