ARE YOU OUR NEXT

INDUSTRIAL DESIGNER?
SILVA söker en ny Industridesigner för att formge och utveckla våra nya produkter.
Vi söker en Industridesigner med brinnande intresse för Sport- och Frilufts-aktiviteter
som vill bidra till att utveckla produkter i världsklass inom produktkategorierna Lighting, Navigation och Carry. (Primärt Pannlampor, Kompasser och Ryggsäckar för ett
aktivt uteliv).

DIN PROFIL
Som person är du nyfiken och öppen för att testa nya infallsvinklar på utmaningar och tekniska
problem. Du är van att arbeta under högt tempo och snabbt kunna skissa upp idéer. Du har en
tydlig designfilosofi som du driver men samtidigt kan lyssna på andras idéer när man arbetar i
grupp. Du har också förståelse för att produkterna som SILVA ska producera behöver vara kommersiella.
Du är en person som gillar aktiviteter utomhus, vilket bidrar till att du har mycket god förståelse
för de behov och krav våra kunder har när de använder våra produkter. Till detta har du en dokumenterat god känsla för design.
Du har mycket god kunskap i Rhino eller motsvarande 3D-programvara.

DIN ROLL
Rollen kräver även god förståelse för de tekniska utmaningar man ställs inför när man designar
för formsprutning av plast och pressgjutning av aluminium. Då vi även har ett växande sortiment
inom Carry vill vi även att du är duktig på att designa produkter i textila material. I ansvaret ligger
även ansvar för färgsättning och grafik med vår designguide som grund. Det är naturligtvis ett
team-work att skapa produkter i världsklass. Du ingår därför i olika projektgrupper med projektledare, ingenjörer, inköpare etc. Du kommer dock vara ansvarig för att vårda och utveckla vårt
framtida design-DNA tillsammans med övriga på produktavdelningen, marknadsavdelningen
och ledningen.
Tjänsten är en heltidstjänst vid SILVAs huvudkontor i Bromma, med start omgående. Du kommer
att rapportera direkt till Head of Product.

We were founded in Sweden in 1933, and since then we have helped people enjoy the outdoors even more by
creating the most reliable and smart outdoor equipment. We are driven by the desire to make new discoveries
and by the joy of continuous progress. Curiosity is our primary asset; in product development as well as during
the adventures our products take us on. With our true passion for outdoor activities, we want to inspire and
motivate more people to start or keep on discovering. We know it’s worth it.

ARE YOU OUR NEXT

INDUSTRIAL DESIGNER?
DINA ANSVARSOMRÅDEN
•

Utforma framtidens produkter från ide till koncept

•

I samarbete med ingenjörer och övriga projektmedlemmar, utveckla en producerbar produkt

•

Visualisering genom t.ex. modeller/prototyper, skisser eller renderingar

•

Identifiera behov/problemområden och omvandla dessa till lösningar/förbättringar

•

Kontakter med gränssnitt till projekten såsom kunder, säljare och slutanvändare

•

Tester, utvärderingar och användarstudier av produkter och koncept

•

Medverka i framtagning av budget/kostnadsramar

•

Vara med och driva och slutföra projekten mot leverantören

•

Driva produkternas grafiska utformning

•

Använda och utveckla våra design guides

•

Dokumentation av ovanstående

HUR ANSÖKER DU?
Tror du att tjänsten skulle passa dig, eller känner du någon som du tror skulle passa, vänligen
skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
work@silva.se
Har du några frågor om tjänsten, kontakta:
mattias.jacobsson@silva.se
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