MODELKONSTRUKTØR MED FAGLIG STOLTHED
Vi søger en dygtig konstruktør til vores brand Jensen Women. Jensen Women har fokus på godt design til
hverdagen, hvor looket skal være feminint med et casual twist.
Du vil komme til at arbejde med alle produktkategorier inden for modetøj til voksne kvinder, hvor vi er
kendte for at levere varer af høj kvalitet, både hvad angår pasform, materialer og det færdige produkt. Vil
du gerne være med til at fastholde den høje kvalitet og levere succesfulde kollektioner, så læs videre her:
Dine opgaver vil først og fremmest være:
• Konstruktion og graduering
• Kommentering af samples
• Test af nye kvaliteter
• Opfølgning med leverandører
• Medbestemmelse i at opnå den bedste pasform ift. kvaliteten
Vi ser gerne, at du:
• Er uddannet modelkonstruktør med minimum et par års erfaring
• Har kendskab til konstruktion af forskellige produktgrupper
• Kan lide at arbejde med pasform
• Er rutineret bruger af Illustrator og gerne Navision
• Skriver og taler engelsk på forretningsniveau
• Forstår vigtigheden af kvalitet i arbejdet
Samarbejde
Vi er et lille team, og det er derfor vigtigt, at vi samarbejder og hjælper hinanden i alle funktioner fra ide
til færdigt produkt. Du bidrager til vores fælles succes med selvstændighed, engagement, entusiasme og
ikke mindst godt humør. Du arbejder målrettet, er struktureret og fleksibel, så du er med til at sikre, at
vi overholder deadlines.
Et spændende job
- venter på dig, med mange udfordringer og udviklingsmuligheder, og en stor berøringsflade i et internationalt miljø. Har du lyst til at være med på holdet, så send din ansøgning med relevante bilag til aa@btx.
dk. Ansøgningsfristen er 24.6., men vi behandler ansøgningerne løbende.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Benedichte Byskov Cavazzi på tlf. 21696228.
BTX Group A / S markets six strong brands: B. Copenhagen, B. Coastline, Ciso, Jensen, Brandtex and Signature, which individually or in
combination give retail partners great growth potential.
We are one of Scandinavia’s leading suppliers of fashion clothing for women. Our extensive know-how and experience in quality and fit for
the target group has made us an attractive supplier, also to private label customers. The group has over 3,000 dealers throughout Europe.
BTX Group also has its own retail chain: Like ANNA and the online platform likeanna.dk
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