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Är du vår nästa DESIGN LEAD? 
Anslut vårt Produkt- & Marketing-team och ta dig an utmaningen att skapa en 
exceptionell kundupplevelse och en e-handel i världsklass. 
 
Vad kommer du jobba med? 

Som Design Lead på företaget kommer du att designa vår e-handel och våra digitala tjänster. Genom att 
applicera dina kunskaper inom UX, grafisk design och user research kommer du att ansvara för att skapa 
en exceptionell kundupplevelse och en e-handel i världsklass.  
 
Du kommer ingå i Marknadsförings- & Produktteamet där du är ansvarig för att sätta den kreativa nivån 
på all vår design och kommunikation, med vår grafiska profil som utgångspunkt. Hög nivå av 
självledarskap och effektivt arbete krävs. 
 

Vad letar vi efter? 

o 2-4 års relevant arbetslivserfarenhet 

o Mycket god kunskap inom UX, Webbdesign & Grafisk Design 

o Kan arbeta effektivt i Sketch eller Figma & Creative Suite 

o Har grundläggande kunskaper inom HTML/CSS/JS 

o Erfarenhet av att leda projekt och designprocesser inkl. user testing 

o Som person är du en positiv och lösningsorienterad lagspelare 
 
För att din ansökan ska övervägas vänligen dela med dig av din portfolio eller exempel på projekt som visar 
på dina kunskaper. 

 
Meriterande kunskaper 

o Erfarenhet av e-handelsdesign 

o Copywriting 

o Webb-utveckling, främst front-end 

o Ett personligt intresse för design och inredning 
 

Ansök idag 

Rekrytering sker löpande och du är välkommen att skicka din portfolio & CV tillsammans med ett 
personligt brev om dig själv och varför du passar för rollen till rickard@nordiskagalleriet.com. 
 

Om Nordiska Galleriet 

Nordiska Galleriet grundades år 1912 och blev tidigt en självklar destination för exklusiva möbler och 
modern design i Stockholm. Genom åren har både lokalen och bolaget genomgått förändringar och 
senast år 2016 fick Nordiska Galleriet nya ägare. Idag är vi över 50 anställda som dagligen arbetar med 
att utveckla och forma det som vi kallar för en 100 år gammal startup. Nordiska Galleriet är idag ett 
moderniserat entreprenörsdrivet bolag i en spännande tillväxtfas som du nu har chans att bli en del av. 
 

 


