ERFAREN MODELTEKNIKER
DEERHUNTER®

F. Engel K/S (afd. Deerhunter®) søger en erfaren og
grundig modeltekniker, som har lysten og evnen til at
medvirke i udvikling og vedligeholdelse af vore
nuværende og kommende modelprogram.
JOBBESKRIVELSE:
Du bliver en del af vores design- og indkøbsafdeling, som
varetager udviklingen af vores eksisterende såvel som
kommende beklædningsprodukter indenfor jagt- og
outdoor segmentet.
Som modeltekniker får du ansvaret for at oprette og
vedligeholde målskemaer og produktspecifikationer, og det
er derfor vigtigt, at du er meget detaljeorienteret.
Du har en systematisk tilgang til tingende og sætter en ære
i, at der altid er styr på det, du har ansvaret for.
Du er omhyggelig og ved hvor vigtigt det er, at den
grundlæggende dokumentation er i orden.
Dette indebærer blandt andet:
• Opmåling, tilretning og kommentering af godkendelsesprøver i samarbejde med design
• Oprettelse og vedligehold af tegninger og beskrivelser i
PLM på nye såvel som eksisterende modeller
• Tekniske tegninger, arbejdstegninger og detalje tegninger
i Adobe illustrator
• Oprettelse og vedligehold af målskema
• Ad-hoc opgaver i designafdelingen samt daglig
kommunikation med leverandører

VI TILBYDER:
Et udfordrende og selvstændigt arbejde i en dynamisk
organisation, hvor tonen er uformel.
Stillingen er fastansættelse med 37 timer pr. uge som
standard. Derudover kan vi tilbyde dig gage efter
kvalifikationer samt attraktiv pensionsordning og
sundhedssikring.
Tiltrædelse 1. september 2021.
ANSØGNING:
Hvis du har lyst til at blive en del af vort team, og du har
de rette kvalifikationer, så send venligst din ansøgning
med relevante bilag til:
F. Engel K/S
Norgesvej 12
6100 Haderslev
Mrk.: Modeltekniker, Deerhunter

eller til: job@f-engel.com, senest den 4. juni 2021.
Samtaler vil blive gennemført løbende.
Du er også velkommen til at kontakte designer
Mia Højer Holm mhh@f-engel.com, hvis du har
spørgsmål til stillingen.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
HVEM ER VI:

DIN BAGGRUND OG PROFIL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positiv, engageret og selvmotiverende
Struktureret med et godt overblik og god ordenssans
Gerne uddannelse som modelkonstruktør,
modeltekniker eller tilsvarende fra TEKO
Erfaring fra beklædningsindustrien med indsigt
i sy-teknikker
Kendskab til materiale typer i beklædning er en fordel
Engelsk i skrift og tale på minimum bruger niveau
Rutineret PC bruger, gerne erfaring med
(Yunique) PLM
Kendskab til Adobe illustrator
Bopæl indenfor daglig køreafstand til Haderslev

F. Engel er en international og dynamisk tekstilvirksomhed i rivende udvikling. Vi producerer de stærke
mærkevarer ENGEL Workwear, SUNWILL modetøj samt
DEERHUNTER jagttøj. Vi lægger vægt på at være gode
rådgivere og sparringspartnere for vore kunder, og stiller
derfor konstant større og større krav til os selv med hensyn til produktkvalitet, innovation og fleksibilitet. Vi bor i
det naturskønne Haderslev, få minutter fra motorvejen.
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