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Rövid bemutatkozó:
Több éves ruhaipari szakmai tapasztalattal rendelkezem, női – férfi, egyedi és konfekciós
területen. Szeretném a főiskolai, modellezői, gyártás előkészítői és szervezői tudásomat
illetve a több éves gyakorlatomat kamatoztatni, kis – közép vagy nagyvállalatoknál.
Olyan változatos és felelősségteljes munkakörben szeretnék dolgozni, ahol lehetőség nyílik
szakmai tudásom hatékony használatára, teljes folyamatok lebonyolítására, szervezésére.
Tanulmányok:
1987 – 1991 Deák Ferenc Gimnázium
1991 – 1994 Könnyűipari Műszaki Főiskola
Ruhaipari mérnöki diploma
1997
Müncheni „Müller Szabászati Akadémia”
Magyar Divatintézet
Ruhaipari női szerkesztő tanfolyam
1998
Ruhaipari női szériázó tanfolyam
2015
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
Számítógépes modellező, szériázó tanfolyam

Jászárokszállás
Budapest
Budapest

Budapest
Budapest

Szakmai tapasztalatok, munkahelyek:
2015 – 2017 Crealis Kft.
MAISON MARQUISE by Tóth Bori
Modellező – szabász
- Női modellezés, szériázás (méretes is)
- Szabás
- Formaruha projekt, gyártás előkészületek
- Divatbemutatókra előkészületek, részvétel
2013 - 2014

NÁRAY TAMÁS
Modellező – szabász
- Női modellezés, szériázás
- Szabás

2006 – 2013 MAYO CHIX Kft
Szerkesztő – modellező, szériázó, gyártás előkészítő
- Női modellezés, mintadarab levarrás, szériázás
- Gyártási dokumentációkészítés, varrodákkal kapcsolattartás

Budapest

Budapest

Budapest

1999 – 2006 Lucia Stúdió Kft.
Budapest
S.Hegyi Lucia divattervező
Szerkesztő – modellező, szériázó, gyártás előkészítő
- Női és férfi méretes szerkesztés, modellezés, méretvétel, próbák
- Szabás: méretes, bemutatós
- Bemutatókra, belső modellekre szabásminta készítés
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- Konfekciós (női) kollekció tervezése (hazai és külföldi piacra): anyag- és
kellékbeszerzés, modellezés, mintadarab legyártatása, technológia elkészítése,
gyártás előkészítés
- Konfekciós kollekció szériázása illetve annak lebonyolítása, a gyártási
tételgyártásra előkészítése (táblázatok, beosztások, dokumentációk…),
gyártókkal kapcsolattartás, folyamatos minősség ellenőrzés, átvétel…
- Konfekcióval kapcsolatos összes adminisztráció kézben tartása
- Diákok munkabeosztása, felügyelete, értékelése
- Diák külső konzulense diplomamunkában
- Könyvszerkesztés – női/férfi méretes - teljes folyamata
- Formaruha project teljes lebonyolítása (tárgyalásoktól, szerződésektől az áru
átvételéig)
1997 – 1999 Stúdió Artista Rt.
Szerkesztő – modellező
- Szerkesztés, modellezés
- Szabás, varrodai előkészítés, gyártás előkészítés

Budapest

1995 – 1997 Meko Férfi Méretes Szalon
Szerkesztő – modellező
- Méretvétel, szerkesztés, szabás, varrás, próbák lebonyolítása
- Vevőkkel folyamatos kapcsolattartás
- Bemutatók szervezése, kivitelezése, lebonyolítása

Budapest

1994 -1995

Panoráma Rt.
Budapest
Függöny és autóülés huzatkészítés
Üzemvezető helyettes
- Lakások felmérése, függöny – kollekció tervezése, árajánlatok készítése
- Gyártási folyamat előkészítése, lebonyolítása
- Vevőkkel folyamatos kapcsolattartás

Számítástechnikai ismeret:
Nyelvismeret:

Word, Excel, CorelDraw, Internet

Magyar: Anyanyelv
Német: Főiskolai diplomás – tárgyalóképes

Személyiség:
Sok éves tapasztalattal rendelkezem, melyet felelősséggel és kihívással teli környezetekben
szereztem. Szeretem a modellező szakmám, és a folyamatokat végig vinni. Jó kommunikációs
készséggel rendelkezem, mind szóban, mind írásban. A munkám precíz, megbízható, önálló
és csapattal együtt dolgozó.
Referencia alkalmi/szezonális illetve volt munkakapcsolataim:
- Tem – Tex Kft.: Munka- Formaruha projekt teljes lebonyolítás
- Jeannatte Ruházati Kft.
- Beriv Ruhaipari Rt.
Hobbi: Sport, úszás
Gépjármű – vezetői jogosítvány: B kategóriás
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