NHÂN VIÊN PATTERN – THIẾT KẾ RẬP 3D
Nơi làm việc: Hà Nội

I. Mô tả công việc:
– Nhận tài liệu và mẫu từ khách hàng, kiểm tra rập, khớp thông số, làm việc với bộ phận
kinh doanh và kỹ thuật để đưa ra phương án chỉnh sửa thích hợp về cấu trúc theo từng
loại sản phẩm.
– Thiết kế rập theo hình ảnh các mặt hàng thời trang nam nữ, trẻ em, áo jacket các loại,
am hiểu về cấu trúc đường may.
– Kiểm tra, so sánh rập với phản hồi từ khách hàng, kết hợp với bộ phận kỹ thuật để
chỉnh sửa rập, cải thiện các lỗi về fit trên sản phẩm.
– Nhảy cỡ, giác sơ đồ trên máy, kết hợp cùng bộ phận kỹ thuật tính định mức nguyên
phụ liệu cho sản phẩm.
– Làm tác nghiệp cắt cùng bộ phận kỹ thuật nhà máy.
II. Yêu cầu:
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành thiết kế thời trang hoặc công nghệ may.
– Ưu tiên người có kinh nghiệm về các mặt hàng thời trang.
– Am hiểu về cấu trúc đường may phù hợp chất liệu vải.
– Biết Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản là một lợi thế.
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ngành may mặc thời trang.
– Có kiến thức về tạo mẫu thời trang 3D, đổi mới và cải tiến liên tục.
– Sử dụng thành thạo phần mềm Gerber/ Lectra và Opitex
III. Quyền lợi:
– Mức lương cạnh tranh.
– Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng cuối năm hấp dẫn.
– Chế độ nghỉ phép năm, BHXH, BHYT,… theo quy định của Luật LĐ, các gói bảo hiểm,
chính sách phúc lợi cho cấp quản lý.
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt huyết, hòa
đồng.
– Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng
tiến rộng mở.
IV. Cách thức ứng tuyển:
- Gửi CV về email: tuyendung@miangroup.com.vn (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)
- SĐT: 0243 206 1011 (ext 113)
- Địa điểm làm việc: Số 19 – 21, lô D5A, KBT Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

MIAN GROUP
No.19-21, Lot D5A Vuon Dao Villas, Vo Chi Cong
Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Hanoi.

