
FASHION BUYER/ PRODUCTION MANAGER - cały etat, Warszawa

Obecnie do naszego zespołu w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: Fashion Buyer/ 
Production Manager.

Monitorowanie procesu produkcji na każdym etapie - 
od konceptu, przez nadzór nad rozwojem projektu 
i jego wstępną realizację aż po zamówienie, wyko-
nanie i dostawę. 
Budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
Prowadzenie negocjacji warunkówz dostawcami 
z całego Świata (Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, 
Peru i Polski) w celu wypracowania najlepszej oferty.
Poszukiwanie i rozwój nowych dostawców oraz 
podejmowanie działań prowadzących do optymal-
izacji produkcji.

Zakres Obowiązków:

Opracowywanie i wdrażanie strategii produkcyjnej oraz 
strategii budowania asortymentu marki:

Prowadzenie negocjacji z dostawcami i nadzorowanie 
produkcji:

Budowa Planu Asortymentowego z perspektywy  
każdego modelokoloru z uwzględnieniem RRP, marży 
i kosztów wytworzenia.
Praca nad finalną selekcją produktów przy uwzględ-
nieniu czasu produkcji i trendów. 
Nadzór nad przygotowaniem oraz właściwą rotacją 
dokumentacji technicznej produktu i dokumentacji 
produkcyjnej - zamówienia, lab dipy, tech packi, 
próbki tkanin itd. 
Uczestniczenie w procesie doboru materiałów do 
kolekcji oraz ocena jakości wzorów. 
Ocena odszyć sampli we współpracy z zespołem 
i przekazywanie informacji o koniecznych zmianach 
konstruktorowi odzieży oraz dostawcom Monitorowanie budżetu zakupowego i pilnowanie 

jego zgodności z przyjętą strategią. 
Analiza poziomu sprzedaży i uczestniczenie 
w prognozowaniu planu zakupów, wartości magazynu 
i rotacji.

Monitorowanie sprzedaży i budżetu zakupowego:

Składanie zamówień i monitoring ich realizacji.
Kontrola jakości dostaw i zgłaszanie wszelkich 
rozbieżności dostawcom.
Analiza, selekcja i składanie zamówień materiałów, 
dodatków i usług w oparciu o cenę, jakość oraz 
warunki dostawy.
Organizacja transportu i kontrola harmonogramu 
dostaw. 

Składanie zamówień i nadzorowanie dostaw:
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Wymagania:

Dogłębna wiedza o procesie produkcji odzieży.
Techniczna znajomość tkanin i dzianin.
Bardzo dobre zdolności organizacyjne, terminowość. 
Umiejętność koordynacji wielu działań jednocześnie 
i efektywnego planowania pracy .
Silne umiejętności analityczne i bardzo dobra znajo-
mość  MS Excel.
Doświadczenie na stanowisku Production manager/ 
Fashion Buyer.
Doświadczenie w pracy z różnymi kategoriami. 
produktowymi będzie plusem.
Znajomość aktualnych trendów i światowego rynku 
mody oraz zorientowanie na innowacje i  zrówn-
oważony rozwój.
Dokładność i dbałość o detale.
Poczucie estetyki Joy in me.
Znajomość języka angielskiego.
Znajomość jogi i tematyki mindfulness będzie 
plusem.
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Oferujemy:

Stanowisko w pełnym wymiarze godzin (kontrakt 
b2b).
Elastyczny system pracy.
Przyjemna atmosfera pracy w młodym i dynamicznym 
zespole, w bardzo szybko rozwijającej się marce.
Zniżki na cały asortyment Joy in me.
Duże możliwości rozwoju w dynamicznie rosnącej 
firmie.
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FASHION BUYER/ PRODUCTION MANAGER - cały etat, Warszawa

Obecnie do naszego zespołu w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko: Fashion Buyer/ 
Production Manager.

Brzmi ciekawie? Aplikuj teraz!
Prześlij nam swoje CV oraz kilka słów o sobie na adres: praca@joyinme.co

Prosimy zawrzeć w aplikacji klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy, przez firmę Joy in me s.c., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.)”.


