KONSTRUKTØR MATINIQUE // PATTERN MAKER — BARSELSVIK AR
Til Matinique søger vi en erfaren konstruktør til et barselsvikariat. Du vil blive en del af en dynamisk afdeling med en uformel
omgangtone og et stort fokus på teamwork. Matinique er et brand i udvikling, og du vil få en hverdag med masser af faglige
og personlige udfordringer. Vi deler hus med fire andre mærker, hvor du finder mange dedikerede konstruktører du kan spare med.
Vi har til huse i et af de fine gamle kanonbådshuse på Holmen i København K.
JOBBET
Som konstruktør hos Matinique har du det overordnede ansvar for at vedligeholde vores eksisterende pasformer og løbende
udvikle nye. God pasform og komfort er nogle af vores kerneværdier, så du skal være med til at sikre dette. Du har sans for
detaljer og øje for den gode finish. Du arbejder tæt sammen med design og indkøb gennem hele processen. Vi udvikler alle
mønstre i Gerber Cad/Cam, undtagen strik og jersey, så det er et must, at du er rutineret bruger i dette.
ARBEJDSOPGAVER
• Oprettelse af mønstre i Gerber Cad/Cam
• Tilretning af protoprøver i samarbejde med design og indkøb
• Kommentering og tilretning fra proto til produktion
• Opmåling af prøver, graduering af mål og tilrettelse af mønstre i Gerber Cad/Cam
• Vedligeholde vores NOOS-program og generelt basis pasformer
• Daglig leverandørkontakt og opfølgning
KVALIFIK ATIONER
• Uddannet konstruktør, gerne fra TEKO/VIA, med ca. 5 års erfaring
• Erfaren og rutineret i konstruktion af mønstre i Gerber Cad/Cam
• Erfaring med Navision PDM er en fordel
• Flydende i engelsk i skrift og tale
• Struktureret og har overblik over egne arbejdsopgaver
• Kendskab til CLO 3D
ERFARING
Vi forventer, at du er uddannet konstruktør med stor passion for konstruktion og pasform. Du arbejder målrettet og sætter en
ære i at levere høj kvalitet i dit arbejde. Du er positiv, energisk og proaktiv, og du bevarer overblikket i hektiske situationer.
Du trives i en udfordrende, spændende og selvstændig stilling.

Tiltrædelse: ca. midt august 2022 – varighed ca. 9 måneder
Løn og ansættelsesvilkår: Løn i forhold til kvalifikationer / som udgangspunkt 37 timer om ugen
Arbejdssted: Kanonbådsvej 10, 1437 KBH K
Ansøgning samt CV sendes til: jobs@dkcompany.com
Spørgsmål kan rettes til Brand Director Morten Dybdahl på 2974 0677
Tjek os ud på matinique.com og på instagram @matiniqueofficial

