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®.

Teknisk Informatör
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!

Teknisk information har en framträdande roll i våra
symaskiner för att hjälpa våra kunder att använda
våra maskiner på bästa sätt. Vi söker nu dig som
tycker att det skulle vara en rolig utmaning att bli en
av våra specialister inom teknisk information.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Medverka i produktutvecklingsprojekt och
samla nödvändig information för att kunna
författa och utforma produktinformation.
• Koordinera översättningar.
• Framtagning av bilder, illustrationer och text
till manualer och appar.
• Leverera färdigt tryck- och webunderlag.
Din Profil
• Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal
och skrift.
• Akademisk utbildning inom teknik/eller
information eller likvärdigt.
• 2-3 års erfarenhet som inom
teknikinformation.
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite
(Indesign, Photoshop och Illustrator).
• Goda kunskaper i XML och Content
Management-system.
• För att du ska trivas i rollen är det viktigt att
du har lätt för att arbeta i grupp, och att du
med lätthet kan kommunicera med olika
intressenter, både på svenska och på engelska.
Det är även viktigt att du har förmågan att
driva ditt eget jobb samt att du är mycket
noggrann och strukturerad.
• Förmåga att beskriva komplexa saker på ett
lättförståeligt sätt.
Meriterande
• Arbortexterfarenhet.

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:
Charlotta Fagerlind, 036-14 63 53 eller vår hemsida
www.svpworldwide.com
Fackliga företrädare:
Lars Gunnar Gustafsson, Unionen 036 - 14 68 58
Magnus Hofwing, Sveriges Ingenjörer 036 - 14 64 95
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 ”Teknisk Informatör”

