Bertoni søger designer
Vi søger en passioneret og dedikeret designer, som har et stærkt drive for fashion, en stærk faglighed og
som har et moderne og digitalt mindset der vil være med til at løfte Bertoni´s design og brand til næste
niveau.
Bertoni har været gennem en transformationsproces hvor både produkter og design er blevet opdateret og
vi vil gerne skrue op for vores kompetencer indenfor bæredygtighed og cirkulære principper og metoder,
og vi håber at finde en designer, der kan være med til at styrke os i den retning.

Ansvarsområde og opgaver
•

Ansvarlig designer for produktgrupperne knit, sweat og outerwear

•

Udarbejde div. arbejdstegninger/design sheets i Illustrator i overensstemmelse med line plan

•

Afprøvning af prøver i samarbejde med konstruktion og design

•

Kommentering af samples: prototypes, sms, pre-production og shipment samples

•

Oprettelse i Navision/Delogue af nye produkter

•

Vedligeholdelse af Delogue og design-sheets

•

Korrespondance til/med leverandører

•

Vedligeholdelse af grundformer/fits i samarbejde med konstruktion

•

Kommentering/godkendelse af kvaliteter og trim

•

Trend og kvalitet research med design teamet

•

Klargøring af fotoprøver

•

Klargøring til salgsmøder

•

Deltage på photoshoots

•

Deltage til salgsmøder

Da Bertoni er i hastig udvikling leder vi efter en designer, der er en teamplayer, som arbejder struktureret,
som kommunikerer godt og som brænder for sit fag og sit job.

Profil og kompetencer
•

Du har en relevant designuddannelse

•

Du er rutineret bruger af Adobe-pakken: Illustrator, Photoshop og InDesign

•

Du har måske erfaring med 3D design, Clo3D eller andre nye værktøjer

•

Du har gerne erfaring med Delogue

•

Du er vant til et højt arbejdstempo og trives med det

•

Du arbejder med en høj grad af åbenhed og deler ud af idéer, viden og erfaring

Du bliver en del af designteamet med Head of Design, to designere og en konstruktør.
Arbejdet foregår på Bertonis hovedkontor i Beder syd for Aarhus.

Sådan søger du
Send din ansøgning og dit CV, mrk: Designer, til Jobs@Bertoni.com. Har du spørgsmål er du velkommen til
at kontakte Head of Design, Charlotte Søndergaard Nielsen på csn@bertoni.com. Vi behandler
ansøgningerne løbende og vil gerne ansætte til september.

Om Bertoni
Bertoni er grundlagt i 1972 og udvikler og sælger kvalitets beklædning til mænd med et unikt udtryk, skarpe
pasformer og fokus på funktion og brug. Bertoni er i en rivende udvikling med både ny virksomhedsstruktur
og strategi. Der er en dynamisk kultur i virksomheden og en lyst til tage virksomheden til next level. Vi ser
os som en startup virksomhed - godt nok med mere end 100 millioner i omsætning - men mindsettet er
fokuseret på et Bertoni 2.0 og en vækststrategi.
Bertoni er en wholesale-virksomhed med egen distribution i retail og e-tail sektoren. Vi har primært
wholesale-aktiviteter i Nordeuropa, 20 egne butikker og ca. 70 ansatte. Der er ca. 17 ansatte på
hovedkontoret i Beder.

