VSM Group AB i Huskvarna är ett företag i SVP koncernen med ca 50 anställda. Vi har huvudansvar för koncernens produktutveckling av hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenter världen över möjlighet att uppleva glädjen med
kreativ sömnad. Produkterna säljs under de globalt ledande varumärkena SINGER®, HUSQVARNA VIKING® och PFAFF®.

Formbestämmare – Konstruktör
Visste ni att världens största och främsta symaskinstillverkare har sin utvecklingsavdelning i Huskvarna?
Nu ska den bli ännu större! I höst storsatsar vi i Huskvarna för att stärka upp inför nya spännande utmaningar.
Vi hoppas att just du vill göra denna resa med oss!

Är du intresserad av industridesign och har
en bakgrund inom produktutveckling och
formbestämning? Vi har en tjänst som innebär att
du får arbeta med just detta, för exteriöra detaljer på
våra sy- och brodérmaskiner. I vår produktportfölj
finns tre globalt ledande varumärken med prisbelönt
design. På ditt bord finns många formsprutade
plastdetaljer, men även exempelvis displayer
och tangentbord. Under ditt arbete med en ny
produkt är det vanligt att du ställs inför frågor med
användarcentrerad design i fokus.
• Vilken känsla förmedlar produktens fysiska
användargränssnitt och materialval?
• Ser och når användaren alla funktioner på ett
bra sätt?
• Hur upplevs produkten visuellt?
• Hur väl passar den in i varumärkets
produktlinje?
Frågeställningarna svarar du på i nära samarbete
med vår marknadsavdelning, våra sömnadsexperter
och externa designbyråer. Du kommer få chansen
att få vara med att utveckla helt ny design från
skissnivå till färdig produkt. Design är väldigt
viktigt för oss, men våra exteriöra detaljer
innehåller mycket mer än så, exempelvis flertalet
sömnadsrelaterade funktioner. Vidare är många
mekaniska och elektroniska funktioner monterade
på de exteriöra detaljerna och behöver integreras
på ett bra sätt. Det är också viktigt att hänsyn tas
till produktionsvänlighet och tillverkningskostnad.
För att formbestämma och konstruera använder
du dig av Creo Parametric, vilket är meriterande
att ha erfarenhet av. Vi är en global organisation
där engelska är självklart i dokumentation och i
samarbete med företagets enheter runt om i världen.

Vi söker dig som har erfarenhet av formbestämning
och konstruktion, genom arbetserfarenhet eller
studier.
Hos oss får du det lilla företagets möjligheter
till inflytande i kombination med att jobba i en
globalt världsledande organisation. De utmanande
projekten, de världskända varumärkena, de
fantastiska högteknologiska produkterna
tillsammans med vår starka sammanhållning, gör att
våra medarbetare trivs och känner stor passion för
arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänstens omfattning
Tillsvidareanställning
För ytterligare information:
Magnus Hofwing, 036-14 64 95 eller vår hemsida
www.svpworldwide.com
Fackliga företrädare:
Unionen: Lars Gunnar Gustafsson, 036-14 68 58
Sveriges Ingenjörer: Sofia Rudstam, 036-14 74 04
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att
tillsättas före ”Sista Ansökningsdagen”.
Du är välkommen att skicka din ansökan senast
2019-01-02 till:

hr.sweden@europe.svpworldwide.com

Märk din ansökan ”Formbestämmare –
Konstruktör”

