
 

Skandiform är en av Skandinaviens ledande leverantörer av 

möbler för kontor och inspirerande offentliga miljöer och 

ingår i inredningskoncernen Kinnarps. Skandiforms möbler finns representerade på ett stort antal prestigefyllda 

företag runt om i världen t ex Google i Zürich, Nasdaq börsen i New York och Heathrow Airport i London. 

Huvudkontoret finns i Vinslöv med showrooms i Stockholm, Göteborg och Oslo. Skandiform har 28 medarbetare 

och omsätter 90 miljoner med god lönsamhet. Skandiform är ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

samt FSC-certifierade. Arbetet med att fortsätta nå framgångar i långsiktig hållbarhet prioriteras och riktlinjer för 

socialt ansvar följs. Läs mer på skandiform.se  

Produktutvecklare/Konstruktör möbler till Skandiform  

Vill du arbeta med nyutveckling samt vidareutveckling av Skandiforms attraktiva möbelsortiment samt 

uppskattar design och kvalitet? I utvecklingsprocessen tar du ansvar från produktidé till lansering – vi 

hoppas du är nyfiken på en ny utmaning som produktutvecklare på Skandiform.  

Tillsammans med dina kollegor på produktutvecklingsavdelningen ansvarar du för ny- och 

vidareutveckling av produkter i Skandiforms möbelsortiment. Du följer produkten från idé till lansering 

och agerar projektledare tillsammans med produktutvecklingschefen genom processen. Under 

arbetets gång har du tät dialog med aktuell designer och leverantörer. Andra arbetsuppgifter som 

ingår i din roll är att förse organisationen med ritningsunderlag vid specialorder och framtagning av 

produktdokumentation tillsammans med berörda designers och produktutvecklingschef. Du arbetar 

också med att ta fram informationsmaterial till marknadsavdelningen. I din roll kommer du arbeta 

med olika material, så som trä, metall, plast och textil.  

Vi söker dig med tidigare erfarenhet från produktutveckling och konstruktionsarbete. Då vi arbetar i 

Solid Works är goda kunskaper i detta eller liknande program (ex. Inventor) ett krav. Erfarenhet från 

möbelbranschen eller erfarenhet av att arbeta med material nämnda ovan är meriterande men inte 

nödvändigt. Du har för tjänsten relevant utbildningsbakgrund på högskole- eller universitetsnivå. Att 

du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.  

Vi anser att din personlighet är av yttersta vikt för tjänsten. Din nyfikenhet och ditt engagemang är 

ständigt närvarande i ditt arbete likväl som ditt driv och initiativförmåga. Då din tjänst präglas av 

externa och interna kontakter är din kommunikativa och sociala förmåga god. Du trivs när du 

tillsammans med kollegor arbetar lösningsorienterat där mixen av kreativitet, innovation och teknik 

skapar vägen framåt. Du är öppen, prestigelös och bidrar aktivt till avdelningens gemensamma arbete. 

Som kollega bidrar du också till det öppna och hjärtliga klimat som finns på Skandiform.   

Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser mycket fram emot din ansökan. 
 
I denna rekrytering samarbetar Skandiform med Maxkompetens. Sista ansökningsdag är den 23/10 

2018. Din ansökan tar vi emot på www.maxkompetens.se. Har du frågor kontakta gärna 

rekryteringskonsult Therese Hulte på 044-7814480 eller therese.hulte@maxkompetens.se  
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