
 
Zapraszamy do współpracy z jedną z największych polskich firm odzieżowych, która posiada blisko 600 
punktów sprzedażowych w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Możesz mieć 

aktywny wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej REDAN, budując takie marki jak Top Secret, Troll i Drywash 
oraz sieć TextilMarket. Od 2003 roku jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 
Kierujemy się przekonaniem, że nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki współpracy w sprzyjającej 

i niepowtarzalnej atmosferze. Nasza firma aktywnie wspiera Fundację Happy Kids, dołączając do Nas, stajesz 
się członkiem organizacji aktywnie wspierającej potrzebujące dzieci. 

 
 

W chwili obecnej, do naszej centrali w Łodzi, poszukujemy: 

 
Konstruktora odzieży 

 
Miejsce pracy: Łódź 

Nr ref: KONSTRUKTOR/ŁÓDŹ/02/16 
 

 
Oferujemy: 
 

 Stabilne miejsce zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku odzieżowym 

 Pracę w oparciu o umowę o pracę 

 Kontakt ze światem mody w twórczej i przyjaznej atmosferze 

 Interesującą pracę w kreatywnym zespole 

 Perspektywę rozwoju zawodowego 

 
Zadania: 
 

 Tworzenie dokumentacji rozmiarowej i technologicznej produktów 
 Tworzenie form odzieżowych 

 Ocena organoleptyczna materiałów pod kątem ich przydatności w produkcji 

 Tworzenie komentarzy do odszytych wzorów odzieży 
 Akceptacja wzorów do produkcji 
 Sprawdzanie oraz komentowanie finalnej inspekcji towaru przed wysyłką 

 Wprowadzanie danych do systemu QC 

 Współpraca z projektantami 

 Realizacja zadań i organizacja pracy zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami 
 
 
 



Wymagania: 
 

 Bardzo dobra znajomość programu Corel Draw 

 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 

 Terminowość 

 Dobra organizacja pracy 

 Samodzielność, orientacja na rozwój 

 Świadomość biznesowa 

 Nastawienie na cel i rezultat 

 Dobra znajomość języka angielskiego - będzie dodatkowym atutem 

 
 

Zainteresowanych zachęcamy do wysyłania aplikacji na adres: 
rekrutacja@redan.com.pl.  

W tytule wiadomości proszę wpisać numer referencyjny oferty. 
 
 
Oferta ważna do: 04.03.2015 r. 

 
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 
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