
G R A F I S K  D E S I G N E R  –  F Ö R Ä L D R AV I K A R I AT 

Arbetsuppgifter
• Blandad grafisk produktion för webb och tryck, exempelvis skapande av annonser för 
dagspress, innehåll till våra sociala medier, sätta samman nyhetsbrev och annat. 

Kvalifikationer 
• Utbildning inom kommunikation, media och/eller design samt yrkeserfarenhet från 
liknande roll.
• Krav på dokumenterad erfarenhet i Adobe CC-program, främst InDesign och Photoshop. 
• Rör dig obehindrat mellan print och digitala kanaler.
• Formstark med ett gott öga för bild och form samt gärna erfarenhet av bildretuschering.
• Mycket god förmåga och professionell erfarenhet av att skriva texter i säljande syfte.
• En fördel om du tidigare arbetat med e-handel.
• Gärna erfarenhet av systemen Episerver och MailChimp. 
• Stort plus om du har ett genuint intresse för design och heminredning.
• Önskvärt med erfarenhet av animering, UX och UI. 

Personliga egenskaper
• Mycket noggrann.
• Kreativ med analytisk förmåga.
• Trivs med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
• Kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och tycker om att samarbeta. 

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och minst sex månader med möjlighet till förlängning, dock som 
längst i ett år. Kontoret är beläget i vår butik på Gamla Nynäsvägen 606, 142 51 Skogås. 
Tjänsten skall tillsättas omgående.

Välkommen med CV och portfolio till rekrytering@lannamobler.se.
Kontaktperson: Jörgen Bitzekis, VD
Tel: 08-771 14 00

Länna Möbler är ett väletablerat familjeföretag som funnits i över 40 år och är idag 

Stockholms största fristående möbel- och inredningsbutik. Vi saluför ett exklusivt och 

handplockat sortiment med välkända och etablerade varumärken. Vi är en av Sveriges 

största återförsäljare av designmöbler och inredningsdetaljer på nätet. Sedan våren 2020 

är Länna Möbler en del av Nordiska Galleriet Group AB, där även Nordiska Galleriet ingår.

Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete i ett företag som ständigt växer och utvecklas där 

personalsammanhållningen är mycket god.


