vi søger konstruktør
vi søger en erfaren og kompetent konstruktør med
gode koordineringsevner.
vi har høje mål for minimum, men arbejder i et fladt hierarki, hvor der til gengæld er højt til loftet.
minimum er kendetegnet ved en fri og humoristisk omgangstone baseret på gensidig respekt. du bliver
en vigtig brik i et dynamisk team. du vil aktivt deltage i at videreudvikle og implementere en strategi,
som sikrer minimum en perfekt pasform. optimering af vores daglige approval flow og forenkling af
processer er et naturligt mål for dig. du bliver konstruktør på både male og female og skal varetage
flere produktgrupper, alt fra outerwear til jersey. du vil indgå i et tæt samarbejde indkøb og design.
du får således en bred kontaktflade både internt i minimum’s organisation samt eksternt med vores
leverandører.

arbejdsområder

• konstruktion og graduering
• oprettelse af målskemaer og style files
• projektdeltagelse, - videreudvikling og implementering af en fitting manual
• projektdeltagelse, - udvikling af et nødvendigt sæt grundforme på hhv. female og male
• tæt samarbejde med leverandører i ind- og udland
• opmåling, afprøvning og kommentering af div. prøver
• kvalitets styring og fejlminimering
• diverse ad hoc opgaver

din profil

du er passioneret omkring fashion, og sans for detaljer. du trives i et dynamisk miljø, hvor tempoet er højt
og hvor hver dag byder på nye udfordringer. det falder dig naturligt at skabe struktur i en kreativ hverdag
uden at miste overblikket, du arbejder selvstændigt og forstår at vise handlekraft, når det gælder. som
person er du åben, udadvendt samt god til at skabe dialog med samarbejdspartnere, og kommunikerer
dine budskaber på en klar og overbevisende måde. du er innovativ og nytænkende og du har øje for, at
god pasform og afsætning er vores vigtigste succesparametre.

kvalifikationer

• du er uddannet konstruktør med relevant erfaring
• du medbringer bred erfaring med graduering og tilretning
• du er struktureret og god til at træffe beslutninger
• du brænder for mode samt har et personligt drive og engagement
• du behersker engelsk på højt niveau i både skrift og tale
• du behersker office pakken
• du er fleksibel og klar til at yde lidt ekstra, når det gælder
• du har overblik uden at glemme detaljen
evt. kendskab til delogue

vi glæder os til at høre fra dig
har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte buying manager kristina nissen på telefon 20 77 78 61.
ellers send os din ansøgning og dit cv til kristina.n@minimum.dk
arbejdssted: aarhus
tiltrædelse snarest muligt

