Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL

Název organizace poskytující odbornou praxi: Lejaan s.r.o.
Sídlo : Lejaan s.r.o., Šumavská 931/13, Praha 2
Adresa organizace: U Kolory 231, 46 312 Liberec – místo vykonání praxe

Kontaktní osoba, funkce: Štěpánka Dejmková, Project Manager - dejmkova@lejaan.cz
Martina Píšová, Marketing – pisova@lejaan.cz
Firemní koordinátor praxe :
Štěpánka Dejmková funkce - Project Manager
Telefon, e-mail: +420 725453648
Martina Píšová, Marketing – pisova@lejaan.cz
Téma, činnosti nabízené odborné praxe :
Zabýváme se prodejem prémiového ložního prádla, froté a dalšího sortimentu přes
internetový obchod.
Činnosti odborné praxe :
Rádi bychom se zaměřili na zpracování těchto témat :
-

Vypracování tzv. „Care Guide“
Zpracování technické dokumentace pro jednotlivé kolekce
Návrhy nových produktů ve stávajících a nových kategoriích
Grafické návrhy potisků a tkaných vzorů
Quality management - testování materiálů a výrobků a kontrola hotových
produktů z výroby
Vypracování střihů – př. župany
Marketingová strategie
Komunikační strategie na sociálních sítích značky
Online marketingová strategie značky
Definice cílových skupin a typologie zákazníků naší značky
Vedení administrativy spojené s produktem a sériovou výrobou
Návrhy nových produktů – př. volnočasové / noční prádlo z bavlny a tencelu atd.
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Main Internship Tasks:
- Technical documentation of present and future collections
- Design concept creation for current and new categories
- Print and material design
- Pattern making
- Quality management – material testing and quality control of bulk production
- Daily administration for product development and production department
Datum uskutečnění odborné praxe:
Dle dohody.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
-

Velmi příjemné a moderní pracovní prostředí.
Práci v přátelském kolektivu.
Odměnu za práci.
Káva, voda, čaj k dispozici.

Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Očekáváme aktivní přístup, spolehlivost a částečnou samostatnost při vypracovávání
zmíněných úkolů viz seznam výše.
Znalost textilií, zájem o textilie a home décor.
Angličtinu na komunikační úrovni se znalosí technického názvosloví v angličtině.
Znalost práce s Adobe Illustrator, Photoshopem.
Zahraniční uchazeč vítán.
Vlastní PC.

Requirements:
- Knowledge and interest in textiles and home decor
- Communication English with a particular knowledge of English textile lingo
- Adobe Illustrator, Photoshop
- Foreign applicant is welcomed
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