KONSTRUKTØR SØGES
VI SØGER EN STRUKTURERET OG ERFAREN KONSTRUKTØR DER MED KREATIVITET OG
PASSION FOR GOD PASFORM SKAL VÆRE MED TIL AT SIKRE KVALITETEN AF VORES
BON´A PARTE PRODUKTER I TÆT SAMARBEJDE MED VORES DESIGN/INDKØBSTEAM.
Du bliver en del af et lille team bestående af design, indkøb og konstruktion som har ansvaret for
at udvikle og opbygge BON’A PARTES 7 årlige kollektioner. Her skal du bidrage til at sikre en stærk
BON’A PARTE kollektion der, sammen med et udvalg af andre DK Company brands, forhandles
via katalog og vores BON’A PARTE online platform. Du får det fulde ansvar for den konstruktionsmæssige del af vores kollektioner hvor du skal sikre pasform, kvalitet og finish på tværs af vores
produktgrupper.
ARBEJDSOPGAVER:
•	Ansvarlig for måleskemaer og gradueringer i samarbejde med vores designer og sikre koncern
standard ”how to measure”
• Opmåling, afprøvning og kommentering af proto-, foto- og produktionsprøver
• Leverandørkontakt i forbindelse med tilretninger
• Godkendelse af metervarer, trimmings og vaskeanvisninger
• Bidrage med inputs til design og produktudvikling
• Diverse ad hoc opgaver i teamet
KVALIFIKATIONER:
Du har en naturlig interesse for mode og trends, og har passion for detaljen. Vi vægter højt at du evner
at arbejde selvstændigt og struktureret. Som person er du åben, forandringsvillig og en positiv teamplayer. Du trives i et lille team hvor tingene går stærk, og hvor alle sætter en ære i at vi sammen når
målet. Du er fleksibel og klar til at yde lidt ekstra når det gælder.
•
•
•
•

Du er uddannet konstruktør
Du har minimum 3 års erfaring fra en lignende stilling
Du er fortrolig bruger af Illustrator og Navision
Du behersker engelsk i skrift og tale

VI TILBYDER:
At du kan blive del af en dynamisk og innovativ virksomhed med stort engagement og kompetente
kollegaer. Vi tilbyder gode forhold, kantineordning, sundhedsforsikring og velfungerende personaleforening og gode muligheder for personlig udvikling.
TILTRÆDELSE:
Hurtigst muligt.
Ansøgning mrk. ”Konstruktør, BON’A PARTE” sendes på mail til jobs@dkcompany.com. Ansøgningsfrist senest 15.02.2018. Arbejdssted Ikast. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Gitte Wandy Kristensen på mail
gwk@dkcompany.com eller mobil +45 20 91 74 19.

BON’A PARTE indgår i DK Company koncernen, som er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med
passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. Produktporteføljen er bred og mulighederne er store i en
koncern med 20 brands, 14.000 engroskunder, 200 helt og delvist ejede detailbutikker samt e-handels platform. Den
årlige omsætning er 3 mia.kr. Koncernen har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK,
Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

