Aleš Titlbach – ALTISPORT
Altisport funguje už od roku 1995 jako maloobchod a od roku 2007 se řadí k největším a nejznámějším
internetovým obchodům v Česku i na Slovensku. Zákazníky je označován za velice spolehlivý a pravidelně
získává nejvyšší ocenění na portálu Heureka.cz. Například v roce 2013 obsadil 1. místo v kategorii
nejoblíbenější eshop v Česku, což je vůbec nejvyšší ocenění, které lze na poli e-commerce získat. V letech
2011, 2012 a 2014 se zase probojoval do finále ceny popularity a v letech 2016, 2017 a 2018 vyhrál cenu
kvality v kategorii móda a doplňky.
Do našeho týmu hledáme posily na následující pozici:

Oděvní návrhář / Designer dámské a pánské kolekce
ALTISPORT
Popis práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvorba návrhů dámského a pánského oblečení (sportovní a outdoorová značka ALTISPORT)
Práce v novém výrobním oddělení v Litvínově
Přehled módních trendů, analýza trhu
Příprava podkladů pro vzorování/výrobu, produktové karty
Výběr v oblasti dekorací a doplňků
Kontrola oděvních vzorků a dohled nad komentáři pro vzorování/výrobu
schvalování vzorníků, materiálů, tisků, výšivek týkajících se kolekce
Komunikace s dodavateli v zahraničí
Tvorba pracovního katalogu, podílení se na organizaci focení
Příprava grafiky balení produktů a labelů

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ – textilní obor/oděvní návrhář
orientace v módních trendech
praxe v oboru
znalost materiálů, základy konstrukce
střihu a technologie
pokročilá znalost AJ NUTNÁ =
komunikace ústní i písemná
Znalost práce na PC (Ilustrátor, Corel
Draw, MS OFFICE)
nadšení pro módu, inovace, kreativita,
samostatnost

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Práci v novém výrobním oddělení v
Litvínově
Práci v jedné z předních českých firem
v oblasti sportovního oblečení
Zajímavou a kreativní práci, mladý
přátelský kolektiv
Neformální atmosféru
Práci na plný úvazek
Odpovídající pracovní ohodnocení
25 dní dovolené

Informace o pozici:
Místo pracoviště: Nádražní 557, 436 01 Litvínov
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na živnostenský list (IČO)
Plat: 30 000 – 50 000 kč/měsíc
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadovaní jazyky: Čeština (výborná), Angličtina (pokročilá)

Kontakt:
Titlbach Vojtěch – Vedoucí výrobního oddělení
v.titlbach@gmail.com

