KONSTRUKTØR – BLEND OG CASUAL FRIDAY

TIL BLEND OG CASUAL FRIDAY SØGER VI EN MÅLRETTET KONSTRUKTØR, DER LÆGGER STOR VÆGT
PÅ PASFORM OG GOD FINISH. DU VIL INDGÅ I TEAMET OMKRING BLEND OG CASUAL FRIDAY SAMMEN
MED DEN ØVRIGE DEL AF KONSTRUKTIONS-, DESIGN- OG INDKØBSTEAMET.
VI TILBYDER
En stilling med masser af faglige udfordringer i en spændende virksomhed, hvor vi sammen skaber resultaterne.
Du får en bred kontaktflade, både internt såvel som eksternt, hvor det forventes at du har en god dialog med
leverandører.
Du vil blive en del af en uformel organisation med plads til humor og smil hvor samarbejdet med kollegaer på
tværs af organisationen prioriteres.
ARBEJDSOPGAVER
• Udarbejdelse af målskemaer
• Tilretning af proto-samples i samarbejde med design
• Tilretning af pasform og dokumentation til produktion
• Opmåling af diverse prøver
• Diverse ad hoc opgaver
VI FORVENTER
• At du er uddannet konstruktør med minimum 2-3 års relevant erhvervserfaring
• At du er fortrolig med PDM og gerne erfaring med Navision
• At du har et godt kendskab til Microsoft Office pakken
• At du er flydende på engelsk i skrift og tale
• At du er interesseret i mode og følger med i, hvad der rører sig på markedet
• At du kan lide at have travlt, trives i et hektisk miljø og kan bevare overblikket i pressede situationer
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Anne Vestly på +45 5076 1913
Ansøgningsfrist: 12. oktober 2017 – men da vi behandler ansøgningerne løbende bedes du sende din
		
ansøgning hurtigst muligt til jobvejle@dkcompany.com – mærket ”Konstruktør”
Arbejdssted:

Vejle

Tiltrædelse:

Efter aftale

DK Company koncernen er en dynamisk og vækstorienteret international koncern med passionerede medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel. 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 2,8 mia.kr. Koncernen har
selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien, Tyskland, UK, Schweiz, Spanien, Canada, Kina samt repræsentation i Tyrkiet og Bangladesh.

