Beds By Scapa levererar sängar och madrasser till den nordiska möbelfackhandeln.
Vi är 60 anställda vid vår sängfabrik i Alvesta och omsätter 200 MSEK.
Beds By Scapa ingår i den privatägda koncernen Scapa Inter som även bedriver
möbeltillverkning i Baltikum. Koncernen omsätter totalt 750 MSEK och är drygt 700 anställda.
Läs gärna mer på vår hemsida www.scapainter.com

Produktutvecklare till Beds By Scapa
Om oss
Beds by Scapa är ett dynamiskt och snabbväxande företag på stark frammarsch på den nordiska möbelmarknaden.
Företaget drivs i entreprenörsanda och organisationen har korta beslutsvägar, vilket innebär att vi snabbt och
framgångsrikt kan svara på marknadens och våra kunders behov.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en nytänkande och förändringsdriven produktutvecklare. Ditt uppdrag är att utveckla dagens och
morgondagens sängar i tätt samarbete med vår marknadschef och företagets övriga funktioner.
Du rapporterar till vår Marknadschef.
Din profil
För att bli framgångsrik i rollen som Produktutvecklare hos oss bör du trivas med att arbeta i ett dynamiskt företag
med tydligt affärsfokus och högt tempo. Du behöver vara teknisk, målinriktad, strukturerad, proaktiv och flexibel. Det är
viktigt att du är nyfiken och lyhörd inför verksamhetens skiftande behov.
Vi ser att du brinner för utveckling av produkter och design av möbler. Arbetet innebär ett nära samarbeta med våra
leverantörer för att hitta nya smarta lösningar och tillsammans med marknadschef sälja in dessa till marknaden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
•
•
•
•
•

Erfarenhet inom produktutveckling och design
Tekniskt/praktiskt kunnig då arbetet kräver en hel del ”hands-on”
Goda tal och skriv kunskaper i svenska och engelska
Relevant eftergymnasial utbildning ser vi som meriterande
Grundkunskaper i MS Office
Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 30:e september. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår
VD Martin Starkman på 0706-717533, martin.starkman@scapainter.com eller Roger Conradsson 070-5547559,
roger.conradsson@scapainter.com

