Baum und
Pferdgarten
Søger Erfaren
Konstruktør
BAUM UND PFERDGARTEN IS A
COPENHAGEN-BASED FASHION
HOUSE ESTABLISHED IN 1999. THE
BRAND NAME INTERPLAYS THE
SURNAMES OF THE FOUNDING
CREATIVE DIRECTORS RIKKE
BAUMGARTEN AND HELLE
HESTEHAVE.
COLLECTIONS ARE AVAILABLE
TO SHOP IN BAUM UND
PFERDGARTEN’S COPENHAGEN
FLAGSHIP STORE, ONLINE AT
BAUMUNDPFERDGARTEN.COM,
AND IN SELECTED DEPARTMENT
STORES AND RETAILERS
WORLDWIDE.

Til vores konstruktionsteam i Baum und Pferdgarten søger vi en
kompetent og erfaren konstruktør der er vild med mode og god pasform.
Stillingen dækker alle produktgrupper fra vævede til strikkede produkter.
Som konstruktør bliver du en del af vores konstruktionsteam med
deltagelse i hele processen fra kollektions start til levering. Det er vigtigt
du kan håndtere at have mange bolde i luften og kan holde hovedet koldt
i en travl hverdag, hvor vi har stort fokus på at sikre det helt rigtige udtryk
og kvalitetsniveau på alle vores produkter.
ANSVARSOMRÅDER:
• Konstruktion af mønstre i Gerber CAD/CAM.
• Fitting og tilretning af mønstre i samarbejde med vores designere og
produktionsafdeling.
• Kommentering og godkendelse af prototyper, salgsprøver,
pre-production- og shipment samples i Navision.
• Oprettelse af målskemaer i Navision, samt graduering.
• Kommunikation med leverandører.
KVALIFIKATIONER:
• Mindst 3 års konstruktionserfaring fra en tilsvarende stilling i
modebranchen.
• Rutine i at tegne tekniske tegninger i Illustrator.
• Erfaring med PDM Microsoft Navision er en fordel.
• Stærk teknisk viden og erfaring med alle produktgrupper.
• Behersker flydende engelsk både i skrift og tale.
• Struktureret og detaljeorienteret.
Stillingen er en spændende mulighed for at blive en del af et team af
dedikerede og imødekommende kolleger på et sjovt, varmt og altid
interessant kontor i hjertet af København. Der er mulighed både for en
deltids- eller fuldtidsstilling. Stillingen aflønnes efter kvalifikation.
Har du lyst til at være en del af vores team, så send en kort ansøgning
samt CV på mail til jobs@baumundpferdgarten.com.
Skriv venligst ”Konstruktør” i emnelinjen. Vi indkalder til samtaler
løbende, så send gerne din ansøgning i dag. Vi ønsker tiltrædelse
snarest muligt.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

