TÊXTIL NORTENHA

Empresa Textil Nortenha, SA, constituida em 1954, é uma empresa especializada na fabricação
de peças de vestuário para homem, senhora e criança, em malha, para exportação.
Procura Modelista de Vestuário para integrar a sua Equipa de Desenvolvimento de Produto

Descrição do cargo:
- Analisar a ficha técnica ou croquis técnico do modelo, definindo as especificações dos seus
componentes;
- Construir os moldes-base de vários modelos de saias, vestidos, camisas, calças, casacos, e
demais peças de vestuário, de acordo com as especificações técnicas;
- Executar a transformação e gradação de moldes de acordo com as especificações técnicas;
- Aplicar as técnicas inerentes aos processos de construção, transformação e gradação
utilizados na realização, através de sistema informático, de moldes, nomeadamente utilizando
os sistemas Lectra, Modaris e Diamino;
- Colaborar na definição das especificações técnicas necessárias à sua produção industrial.

Perfil pretendido:
- Ter bons conhecimentos dos sistemas Lectra, Modaris e Diamino (é condição fundamental);
- Capacidade de interpretar a criação do estilista;
- Capacidade para executar e adaptar moldes de modelos de peças de vestuário em malha e
tecido, para homem, senhora e criança, com vista à sua produção industrial;
- Capacidade de construções, transformação, gradação e execução de planos de corte de
modelos em malha e tecido;
- Capacidade para elaborar a graduação, acompanhar a prova das peças e realizar os ajustes
necessários nos moldes (capacidade para afericão e correção da vestibilidade);
- Experiencia na função;
- Responsável, dedicada, dinânica e espirito de iniciativa;

Obs:
Os candidatos deverão enviar Curriculum Vitae, acompanhado de foto e certificados de
competencias, para o email: isantos@textilnortenha.pt

Para mais esclarecimentos, contactar:
Isabel Santos: 252309457
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