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®.

UI-designer
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!

Som en del av UX/UI-teamet på VSM Group får
du vara med att utveckla våra produkter från ax till
limpa. Eftersom vi är en liten grupp är alla delaktiga
i de flesta skeenden av en produkts tillblivelse.
Från konceptfas där vi skissar fram nya sätt att
använda en sy- och brodermaskin, eller tjänst till
genomförandefasen där allt sätts samman, grafik
skapas och levereras fram till produkten börjar
produceras.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Vara delaktig i utvecklingen av våra produkter från konceptfas till lansering.
• Skapa grafiska användargränssnitt för sy- och
brodermaskiner.
• Skapa grafiska användargränssnitt för
molnbaserade tjänster kring våra produkter.
• Utveckla interaktionsdesign för våra
användargränssnitt.
• Utveckla grafisk form för våra
användargränssnitt.
• Framtagning av koncept för nya funktioner
och omsätta dessa till lättanvända
användarupplevelser.
• Skapa “pixel perfect” grafik.
• Aktivt delta i utvecklingsprojekt och säkerställa
att produkten möter kundens krav.
• Genomföra konkurrentanalyser och andra undersökningar som säkerställer att vi håller rätt kurs.
Din Profil
• Utbildad UI-Designer/har hunnit jobba några år
med UX/UI design.
• Van vid att arbeta med såväl interaktionsdesign
som grafisk form.
• Erfarenhet av webbutveckling, responsiv design
och progressive web apps är meriterande.
• Erfarenhet av prototypverktyg för interaktionsdesign är meriterande.
• Förmåga att arbeta självständigt och
kunna ta egna initiativ.
• Att kunna hantera/samarbeta med
externa leverantörer.

• Kreativ, att kunna komma med egna ideer och
duktig på problemlösning?
• Goda kunskaper i engelska.
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:
Jonas Svensson, 036-14 62 15 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 ”UI-designer”

