
BREDEN OTSIB DISAINERIT/KOLLEKTSIOONI JUHTI!

Kas Sinu südameasjaks on, et väikesed inimesed saaksid kanda kõige 
mugavamaid, praktilisemaid ja stiilsemaid rõivaid? Värvide ning mustrite 

maailmas tegutsemine paneb Sul silmad särama ja loovuse täistuuridel tööle? 
Kui jah, siis on meil pakkuda midagi just Sulle!

VASTUTUSALA: 
Bredeni disainerina vastutad Sa kollektsiooni sisulise planeerimise ja elluviimise eest. Sinu ülesandeks 
on olla kursis funktsionaalsete lasterõivaste ja värvimaailma trendidega ning läbi disainmõtlemise 
leida kliendi vajadustele vastavaid innovaatilisi lahendusi. Sa töötad tihedalt koos müügiosakonna, 
kangadisaineri ja tehnoloogiga.

TÖÖÜLESANDED:
• kollektsiooni värvipaleti loomine
• uute mudelite ideekavandite loomine
• olemasolevatele mudelitele parendusettepanekute 

tegemine
• koostöös tehnoloogiga mudelite funktsionaalsuse 

tagamine
• moe- ja tootejooniste koostamine
• sobivaimate kangaste ja furnituuride valik
• koostöös kangadisaineriga hooaja prindivaliku 

väljatöötamine

OOTUSED KANDIDAADILE:
• haridus ja töökogemus rõivadisaini valdkonnas
• kiire õppimisvõime
• loomingulisus ja julgus
• keskmisest kõrgem iseseisvus ja algatusvõime
• inglise keele oskus suhtlustasandil nii kõnes kui 

kirjas
• Adobe Illustrator’i haldamine (tase: edasijõudnu)

Kui Sa tundsid ennast selles kuulutuses ära ja tahaksid kaasaegses ja innovatiivses ettevõttes 
midagi päriselt ise ära teha, siis palun saada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 

20.01.2020 aadressile breden@bredenkids.com.

BREDEN PAKUB:
• vastutust ja vabadust oma valdkonna 

arendamisel
• innovaatilist ja lahendustele 

orienteeritud töökeskkonda
• põnevaid ja loomingulisi väljakutseid
• toetavat ja sõbralikku meeskonda
• õppimis- ja karjäärivõimalusi
• täistööaega kiiresti arenevas ettevõttes
• omatöötaja soodustusi
• motiveerivat töötasu
• tööajal flexitime’i

BREDEN KIDS
on Eesti üks tuntumaid lasterõivaste brände, pakkudes kvaliteetsetest 
materjalidest disainitud ja valmistatud rõivaid lastele.
Seoses töömahu suurenemisega otsime andekat meeskonnaliiget ja juhti. Sobid 
selleks suurepäraselt, kui mõistad, mida tähendab kollektsiooni loomine alates 
andmete analüüsist ja ideede kritseldustest ning materjali valikust kuni 
väikseima detaili paikapanekuni. Oskad analüüsida sihtgrupi vajadusi ja 
pakkuda uusi innovaatilisi lahendusi. Teisisõnu, Sa mõistad, et disainmõtlemine 
on Sinu töö ja tegemiste vundament. Muuhulgas mõistad lapseks ja 
lapsevanemaks olemist läbinisti ning soovid siiralt oma töö tulemustega
olla selles lahendustepakkuja.


