
Head designer 

Miejsce pracy: Gdańsk  

 

Obowiązki:  

 Przygotowanie koncepcji kolekcji pod kątem spójności kolorystycznej, stylistycznej, zgodnej z 
kierunkiem marki oraz obowiązującymi trendami; 

 Nadzorowanie pracy działu w oparciu o kalendarz pracy nad kolekcją;  

 Przygotowywanie i nadzorowanie projektu produktu i dokumentacji projektowej; 

 Odpowiedzialność za wyniki sprzedaży produktu, korekty produktów i opakowań 
(dostosowanie produktu do wymagań rynku); 

 Monitorowanie rynku i analiza trendów w modzie; 

 Badanie konkurencji i reagowanie na posunięcia konkurentów;  

 Sugerowanie polityki sprzedaży oraz działań promocyjnymi dotyczących danego produktu – 
we współpracy z Działem Zarządzania Asortymentem i Alokacji. 

 Wyjazdy zagraniczne na targi, zakupy wzorów do kolekcji, wyjścia do galerii handlowych, 
wizyty i praca w showroomach producentów, udział w spotkaniach z kontrahentami w biurze 

 

Wymagania:  

 Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta/ Starszego projektanta; 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;  

 Znajomość aktualnych trendów w modzie;  

 Znajomość programów graficznych (Corel Draw, Photoshop, itp.);  

 Kreatywność i poczucie estetyki; 

 Odpowiedzialność; 

 Umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem; 

 Odporność na stres. 

 

Oferujemy: 

 Współpracę na podstawie umowy o pracę lub kontraktu B2B 
 Wyjazdy zagraniczne 
 Realny wpływ na rozwój produktów i kolekcji  
 Pracę w kreatywnym zespole projektowym  
 Zniżkę na odzież marki DIVERSE  
 Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie)  
 Pracę w nowoczesnym biurze z dala od miejskiego zgiełku  
 Pełną swobodę w ubiorze  
 Bezpłatny parking dla pracowników  

 

 

Aplikacje (CV oraz portfolio) prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym.  



Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 

23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na 

podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa -  Kodeks Pracy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji 

lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w procesie 

rekrutacji. 

 


