Voor ons Studioteam op ons hoofdkantoor in Lisse zijn wij op zoek naar een:

designer / Ontwerper bedtextiel
De functie:

Je houdt je bezig met het ontwerpen van dessins

Je kunt conceptueel denken en je hebt gevoel voor mode, kleuren en de tijdgeest.

Je volgt nauwgezet het samplingproces

Je werkt nauw samen met de inkoper en de productieteams in diverse landen.

Je voert kwaliteitscontroles uit en je houdt je bezig met ordenen, filen en archiveren van
dessins.

Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken en je hebt een positieve instelling.

Je rapporteert rechtstreeks aan de studio manager.
Profiel:
Deze boeiende functie is vooral geschikt voor enthousiaste persoonlijkheden. Je hebt een opleiding
in textielvormgeving, modevormgeving of dessinontwerp op HBO niveau succesvol afgerond. Bij
voorkeur heb je enige ervaring in een soortgelijke functie in textiel (wonen of kleding)
Je bent op de hoogte van de laatste trends op gebied van fashion en interieur. Je houdt van
aanpakken. Daarbij:
 Exceleer je in ontwerpen;
 Heb je een commerciële instelling;
 Kun je omgaan met de computerprogramma’s Photoshop en Illustrator;
 Ben je een doorzetter en ben je slechts tevreden met het beste;
 Ben je organisatorisch en gestructureerd;
 Heb je een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;
 Ben je in het bezit van een rijbewijs.
 Je spreekt Nederlands (voertaal)
Wij bieden
Buiten deze toffe functie bieden wij de volgende (secundaire) arbeidsvoorwaarden
 Een passend salaris gebaseerd op de cao Vakraad Mitt
 Vakantiedagen
 Reiskostenvergoeding
 Goede pensioenregeling
 Personeelskorting op alle mooie items van BeddingHouse

Over Bedding House
Bedding House is een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar actief is in de slaaptextielbranche. Wij
ontwerpen en distribueren bed- en badtextiel en voeren bekende consumentenmerken als
Beddinghouse, KAAT Amsterdam, Pip Studio, Kardol, Ariadne@Home , vtwonen en Rivièra Maison.
Bedding House levert haar producten aan (woon)warenhuizen, linnenshops en
slaapkamerspeciaalzaken en online retailers, in de Benelux en meer dan 25 andere landen.
Bedding House wil voor haar klanten een totaalleverancier zijn op het gebied van slaaptextiel.
Klanten kiezen voor Bedding House vanwege haar sterke commerciële en vernieuwende
concepten en haar klantgerichtheid. Bedding House streeft ernaar om haar klanten compleet te
ontzorgen. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde retailers (zoals De Bijenkorf, Wehkamp,
Beter Bed en Swiss Sense).
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan: Afdeling HR, e-mail:
solliciteren@beddinghouse.com, Vennestraat 8, 2161 LE Lisse.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

