
Дизайн одягу 

Місце роботи: Гданськ, вул. Бисевська 23. 

Запрошуємо дизайнерів одягу з України 

Опис ваканciї: 

• Підготовка проектних пропозицій колекції 

• Підготовка проектно-графічної документації для підпорядкованого асортименту, 

• Участь у процесі проектування 

• Аналіз модних тенденцій 

• Створення коментарів до моделей виробничих моделей за погодженням з головним 

конструктором/розробником продукту та технологом, 

• Підготовка актуальних візуалізацій підпорядкованого асортименту, розбитого на 

колекції, 

• Організація виробничих моделей відповідно до інструкцій, встановлених 

начальством, 

Вимоги: 

• Вища освіта в галузі дизайну та мистецтва 

• Знання актуальних модних тенденцій та ринку одягу 

• Вміння конструювати одяг 

• Мінімальні базові знання польської мови 

• Хороше володіння англійською мовою (можливість постійного усного та письмового 

спілкування з постачальниками) 

• Творчість, почуття естетики 

• Відкритість до навколишнього середовища, у тому числі потреб ринку 

• Вміння працювати в команді 

• Хороша організація робочого часу, пунктуальність 

• Підтримка CorelDraw (або Photoshop) 

• Знання Word, Excel, Power Point, Outlook 

Ми пропонуємо: 

• Офіційне працевлаштування 

• Пакет пільг 

• Можливості розвитку в компанії, яка має стійку позицію на ринку 

• Співпраця з професійною командою 



 

Будь ласка, надсилайте свої заявки (резюме з фотографією) 

Повідомляємо, що після аналізу документів ми зв’яжемося з обраними людьми. 

Розглядаються лише заяви, які містять підписану декларацію: 

«Відповідно до пункту 1 статті 6 літ. та Загальним положенням про захист персональних даних від 27 

квітня 2016 року (Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016), я даю згоду на обробку моїх персональних 

даних для цілей поточного та майбутнього найму». 

 

Відповідно до ст. 13 загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року 

(Вестник законів UE L 119 від 05.04.2016), повідомляємо, що розпорядником ваших персональних даних 

є ETOS S.A. вул. Бисевська 23, 80-298 Гданськ. Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей 

поточного та майбутнього найму на підставі: ст. 6 сек. 1 літ. а - згода суб'єкта даних, ст. 6 (1) (а) в - 

правове положення - Кодекс законів про працю від 26 червня 1974 р. - загальне положення про захист 

персональних даних від 27 квітня 2016 р. (GDPR). Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 30 днів 

з моменту завершення поточного прийому на роботу або до відкликання згоди, а в разі майбутніх наймів 

– протягом 2 років. Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб’єкти, уповноважені 

отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень, а також обробники. Ви маєте право 

вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на виправлення, видалення або 

обмеження обробки, право на передачу даних, право відкликати згоду в будь-який час. Ви маєте право 

подати скаргу до контролюючого органу. Надання персональних даних є обов’язковим згідно із 

законодавством, а в іншій частині – добровільним, але ненадання даних може призвести до відмови від 

участі в процесі найму. 


