Když toužíš být hrdý na to, co děláš… BUSHMAN
Do našeho týmu oděvních technologů na centrálu BUSHMAN (Benešovská 75, MěstečkoNespeky) hledáme novou spřízněnou duši. Na plný úvazek.
Kontrola je Tvé druhé jméno, jsi systematická/ý a vidíš i detaily?
Máš zkušenosti s technologií oděvů a přípravou dokumentace a za Tvým úsilím jsou vidět
prokazatelné výsledky?
Dokážeš bojovat za kvalitu, hájit DNA značky a korigovat i zahraniční dodavatele?
Ano? Tak to se přidej k nám a buď u rozvoje „lovebrandu“ BUSHMAN, tradiční české značky s
velkým potenciálem.

Co Tě v našem technologickém týmu čeká:
•
•
•
•
•
•
•

Příprava technické dokumentace nových pohodových Bushmaních „kousků“
Stanovování technických a jakostních parametrů jednotlivých produktů z pánské i
dámské kolekce
Průběžná kontrola kvality svěřené části kolekce
Péče o předvýrobní a výrobní vzorky z pohledu kvality zpracování a vypracování
komentářů
On-site kontrola produkce v zahraničních výrobních závodech, návrhy technologických
změn a inovací
Každodenní spolupráce s designéry, modelárnou a zahraničními dodavateli
A hlavně! Usměvaví a pohodoví lidé, ženy a muži, kteří svou práci mají rádi a dávají do ní
kus srdce.

Co víme, že od začátku potřebuješ:
•
•
•
•

Ideálně praxi a zcela určitě alespoň vzdělání v textilním oboru
Povědomí o základních oděvních technologiích a materiálech
Velmi dobrou AJ pro komunikaci s dodavateli ze zahraničí
Ty správné „softskills“, o kterých si promluvíme, až se potkáme

A proč právě k nám?
•
•
•
•

Protože jsme značka s příběhem. S příběhem, který můžeš ovlivnit i Ty.
Protože se nebereme moc vážně a jsme pozitivní rebelové, držíme slovo a nelžeme.
Protože respektujeme přirozenost a lidskost.
Protože kvalita je pro nás důležitá nejen u zboží, ale taky u lidí.
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•
•
•

Protože Tě všechno, co zatím nevíš, naučíme.
Protože si u nás budeš moct nakoupit s výraznou slevou.
Protože jsme BUSHMAN!

Pokud Tě naše nabídka zaujala, pošli, prosím, své CV na email: martina.turinska@bushman.cz
Budeme se těšit!
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