JBS Textile Group A/S søger

Pattern Designer
JBS søger en struktureret og erfaren pattern designer, som i samarbejde med vores
design- og indkøbsteam kan sikre branchens bedste kvalitet og pasform.

Sammen med et produkt development team på
4 kolleger får du ansvar for den konstruktionsmæssige

• Sparringspartner med leverandører i såvel Europa som
Fjernøsten.

del af vores produkter, hvor der skal sikres pasform,
kvalitet og finish på tværs af produktgrupper. Vores

Kvalifikationer: 		

nye pattern designer skal primært tilsikre produkt

• Relevant uddannelse fra tekstilbranchen

teamet flere beklædningskompetencer udenfor vores

• 3-5 års erfaring fra lignende virksomhed.

kernekompetence på undertøj.

• Du har flere års erfaring med konstruktion af beklædning
• Du behersker engelsk i både skrift og tale.

Opgaver: 			
• I samarbejde med designteam være ansvarlig for snit,
pasform og måleskemaer.

• Du evner at balancere mellem det detaljeorienterede og
overholdelse af dead-lines.
• Du formår at have mange bolde i luften.

• Udarbejdelse af tech-packs til leverandører.
• Daglig kommunikation med leverandører gennem
Delogue.

Et spændende og udfordrende job i en international og
innovativ virksomhed med ambitiøse vækstmål.

• Fitting, kommentering og godkendelse af prøver.
• Godkendelse af metervarer og trimmings.

Motiveret ansøgning/CV sendes til HR@jbs.dk, att: Frank

• Sikre en høj og ensartet kvalitet i samarbejde med QC

Jæger Jakobsen, Buying manager, mrk. Pattern Designer.

ansvarlige.
• Daglig kommunikation med design og indkøbsteam

Ansøgningsfrist 15. november 2022 – der afholdes
samtaler løbende. Tiltrædelse snarest muligt.

samt egne kontorer i Kina, Bangladesh og Tyrkiet

JBS Textile Group A/S er en af Skandinaviens førende leverandører af undertøj. Undertøj er specialet, men produktpaletten er i dag
udvidet med andre typer af tekstiler og nye forretningsområder. Virksomheden er familieejet og -drevet, og fastholder førerpositionen ved
at fokusere på fire kerneværdier: Komfort, kvalitet, innovation og individualitet. JBS Textile Group A/S er i dag en international virksomhed
med 16 brands og ca. 700 medarbejdere i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Holland, Litauen, Ukraine, Kina, Bangladesh & Tyrkiet.
Se mere på www.jbstextilegroup.com - JBS Textile Group A/S, Bornholmsvej 1, DK-7400 Herning.

