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Tonickx is een innoverend en vooruitstrevend familiebedrijf waar een gepassioneerd en enthousiast team 

damesmode ontwerpt en produceert. Onze creaties worden geleverd aan nationale en internationale 

moderetailers en merken. De creaties van Tonickx worden geproduceerd in onze eigen ateliers dicht bij 

Europa waardoor we op een zeer duurzame manier snel kunnen reageren op de laatste mode trends. 

 

 

Om de groei van Tonickx te ondersteunen zoeken we een 3D Fashion Designer om ons styling team te 

versterken. Als creatieveling tovert je de mooiste dameskledij uit je digitale pen. Je kan je makkelijk 

inleven om zo de perfect collectie te creëren die in lijn ligt met het DNA van de klant.  

 
 
Hoe vul je jouw dag in?  
 

• Je creëert modieuze ontwerpen met behulp van 3D software; 

• Je beheert en optimaliseert onze digitale stoffen en accessoire bibliotheek; 

• Je bent in staat trendvolle outfits in 3D te stylen en verwerkt deze in moodboards en presentaties 
voor de klant; 

• Je gaat op zoek naar mogelijkheden om het aantal stalen te reduceren door het gebruik van 3D 
software; 

• Je bent mede verantwoordelijk voor de integratie van 3D in het bestaande productontwikkelings- en 
productieproces; 

• Je communiceert nauw met de sales afdeling; 

• Je weet helder en duidelijk te rapporteren aan de hoofdstylistes en communiceert ook vlot met de 
klant. 

 
 
Wie ben je?  
 

• Je behaalde een diploma mode of bent gelijkwaardig door ervaring; 

• Je hebt kennis van patroontekenen en het vervaardigen van kledij; 

• Je hebt reeds enkele jaar ervaring met 3D designsoftware zoals CLO3D of vergelijkbare software; 

• Je werkt zelfstandig en bent niet bevreesd om initiatieven te nemen; 

• Je drukt je zonder problemen uit in het Engels en Frans, en bij voorkeur in het Nederlands 
 
 
Wij bieden…  
 

• Een afwisselende, uitdagende job waar je zeer zelfstandig te werk kan gaan. 

• Een competitief salaris en verloningspakket. 

• Een job in een familiebedrijf met korte (communicatie)lijnen, maar internationale ambities en dus 
heel wat ruimte om te groeien. 

 
 

Hebben we je interesse gewekt? Stuur dan snel een mail, met cv, naar hrm@tonickx.com 
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