
 
 

 

NORDISKA GALLERIET söker en PROJEKTKOORDINATOR till vårt  
affärsområde NG Business, Stockholm 
 
Om Nordiska Galleriet 
Nordiska Galleriet grundades 1912 och är en exklusiv återförsäljare av designmöbler och inredning på 
Nybrogatan 11 i Stockholm. Under 2016 fick bolaget nya ägare vilket inneburit en nysatsning och 
modernisering av bolaget. Nyligen rekryterades e� erfaret team som håller på a� bygga upp bolagets 
närvaro på Contract-marknaden i Sverige (försäljning av möbler �ll företag). Totalt har Nordiska 
Galleriet 50 anställda och är e� entreprenörsdrivet bolag i en spännande �llväx�as. 
 
Huvudsakliga ansvarsområden: 
Som Projektkoordinator på NG Business kommer du a� ha e� övergripande ansvar över leverans 
koordineringen av våra affärer och projekt. I e� nära samarbete och tät dialog med vår 
logis�kavdelning, inköp och projektledare kvalitetssäkrar du  leveranserna och op�merar så a� vi 
håller givna �dsplaner och a� vi är kostnadseffek�va. 

Du tar ansvar över flödet från order �ll slutlevernas och deltar i projektmöten med slutkund, arkitekt, 
byggföretag, leverantörer och övriga berörda parter i projekten. Du har lä� a� se helheten och är 
lösningsorienterad. Du drivs av a� arbeta enligt tydliga ru�ner men är även lyhörd i projektets 
pågående process och ser möjligheter i de situa�oner där det krävs unika punk�nsatser. 

Du deltar i Nordiska Galleriets interna och externa utbildningar samt följer med på leverantörsbesök 
�ll våra leverantörer runt om i Världen samt deltar på Mässor och Evenemang 

Kvalifikationer; 

● Minst  3 års relevant erfarenhet inom branschen 
● Du är noggrann och strukturerad med god förmåga a� lära dig nya arbetssä� 

● Du är posi�v och glad med öppet sinne 

● Du arbetar självständigt och effek�vt 
● Du är bra på siffror och har god datorkunskap, främst Excel och har erfarenhet av 

order-system så som Navision 

● Flytande i både Svenska och Engelska (tal och skri�)  
● En projektledarutbildning är meriterande 

 
Lön:  
Hel�dstjänst med lön enligt överenskommelse. Tillträde omgående. 
 
Ansökan: 
Du är välkommen a� skicka di� CV samt en kort beskrivning varför du anser dig lämpad för rollen �ll 
Chris�na@nordiskagalleriet.com . Rekrytering sker löpande. 
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