Chceš se stát součástí ryze české firmy a navrhovat oblečení na trávení volného
času v přírodě? Sháníme posilu našeho menšího týmu návrhářů, která přinese nový
vítr do našich představ o outdoorovém oblečení značky Hannah. Vyhrává u tebe
aktivně strávený volný čas venku před domácím gaučingem, pak hledáme právě
tebe!

Návrhář outdoorového oblečení
Co tě na této pozici čeká:
- Navrhovat nové styly (bundy, kalhoty, sukně,....) pro sezonní kolekce jaro/léto a
podzim/zima
- Zkoušet, ladit a upravovat první prototypy, které podle tvých návrhů ušijí naše
švadleny
- Spolupracovat s ostatními návrháři na přípravě sezonní barevnice a výběrech
materiálů, aby kolekce ladila jako celek
- A v konečné fázi připravovat pro výrobce vývojovou dokumentaci, která je u nás
nezbytnou součástí práce návrháře
- Pravidelně budeš jezdit na mezinárodní výstavy, kde budeš čerpat nejnovější trendy
outdoorového oblečení a vybavení

Co je k této práci třeba:
- Vlastní užitná zkušenost s outoodorovým oblečením - pokud ho používáš, lépe víš
jak na to
- Umět aktivně používat programy Adobe - nakreslit, popsat, sdílet ….
- Zkušenosti s konstrukcí střihů - naše bunda nesmí zákazníka při jakémkoliv pohybu
zklamat
- Zájem o sezonní trendy - je to součást tvého života, není to jen pracovní povinnost
- Bez problému komunikovat s ostatními návrháři

Co můžeme nabídnout:
- Zajímavou a kreativní práci. Navrhovat oblečení pro turistiku, běh či lyžování je
určitě lákavá nabídka
- Spolupráci na úspěchu české outdoorové značky Hannah
- Možnost naučit se spoustu nových věcí – nejen od kolegů v týmu, ale i od

konstruktérů střihů, švadlen, technologů apod.
- Širokou škálu benefitů – příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, speciální
volné dny na outdoorové výlety (tzv. „Outdoor Days“), slevy na naše produkty, stejně
tak slevy u našich obchodních partnerů (např. slevu na ubytování na Luční boudě v
Krkonoších), příspěvek na penzijko .... atd.
- Kancelář v centru Plzně
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