
 
 
 

 

КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на 

човешките ресурси в Австрия – CATRO Personalberatung. CATRO предоставя на клиентите си пълeн пакет 

от първокласни услуги в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси. 

 

Нашият клиент е водеща компания не само за българската, но и за европейската текстилна индустрия. 

Благодарение на висококачествените си услуги компанията е и доказaн партньор за множество водещи 

европейски марки дрехи. За да продължи да удовлетворява изискванията на клиентите си с отличаващ 

професионализъм, компанията търси да назначи:  

 

 

Моделиер-Конструктор 

Отговорности: 

 Конструиране и градиране на кройки на дамски и мъжки облекла на база на предоставени скици, 

мостри и обмерни данни на моделите; 

 Изготвяне на технологична документация за всяко изделие за въвеждане в производство. 

 

Изисквания: 

 Средно или висше текстилно техническо образование; 

 Опит минимум 3 години на позиция конструктор в бранша; 

 Умение за конструиране на CAD-CAM система e водещо предимство; 

 Работа с техническа документация. 

 От допълнително предимство са: 

o Предишен опит с Lectra; 

o Опит в конструирането на облекла за големи поръчки;  

o Умение за конструиране на дамски и мъжки горни и връхни облекла;  

 

Компанията предлага: 

 Атрактивно заплащане  

 Стимулираща бонусна система  

 Професионална система за развитие на служителите 

 Отлична работна обстановка в един от най-развитите екипи на моделиер-конструктори в страната 

 Интересна и динамична работа във водеща фирма в бранша 

Ако Ви привлича шансът да се присъедините към една динамично развиваща се компания, която ще Ви 

предостави възможност за кариерно развитие и допълнителни бонуси, моля изпратете Вашата 

автобиография, като посочите референтен номер PAMA 101 CATRO.  

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 

Катро България ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз № 1320, валиден до 

23.06.2016 г.). 

За контакти: Олга Минева, +359 977 788 017 / +359 2 987 3036, o.mineva@catro.com 


