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PRODUKTTEKNIKER
PRODUKTUTVECKLING - MODELLVERKSTAD

Tenzo söker en Produkttekniker som är teknikintresserad, gillar att hitta lösningar och bygga prototyper samt
utveckla och utvärdera produktprover och leverantörer. Du ingår i vårt produktutvecklingsteam som en resurs
där du testar koncept, dokumenterar, utvärderar leverantörsprover samt arbetar med produktförbättringar. Vi
arbetar nära våra kunder och i vissa fall behöver du följa med ut till kund för att bygga displaylösningar i butik,
eller utställningar till mässor. Du är en viktig länk mot vår egna organisation i Asien och våra leverantörer, mot
vilka vi samarbetar nära för att ge teknisk input och återkoppling gällande prover.
UPPDRAG
•

Bygga prototyper, granska och godkänna leverantörers prover samt driva utvecklingen av interna
tester för våra produkter tillsammans med vår produktutvecklingsavdelning.

•

I nära samarbete med vår inköpsorganisation Asien och Europa hitta och utvärdera nya produkter och
leverantörer.

•

Arbeta med konceptutveckling av nya produkter, material och tillverkningstekniker samt
produktförbättringar på befintliga produkter.

•

Besöka kunder och leverantörer när behov finns för t.ex. säljmaterial som skall monteras i butik, eller
utvärdering av leverantörer.

DIN PROFIL
•

Händig, teknisk, gillar att konstruera/bygga och hitta lösningar i material som t.ex. trä, metall och
plast. Kanske snickare eller modellbyggare som bakgrund, gärna inom inredningsbranschen.

•

Administrativ förmåga att kunna dokumentera och kommunicera testresultat, konstruktioner och
specifikation/ritningar till leverantörer och övrig organisation.

•

Driva mindre projekt gällande produktförbättringar samt ta fram prover till kunder.

•

Kunna hantera engelska i tal o skrift, samt programvaror som MS Office.

•

Lösningsorienterad, flexibel och lagspelare är viktiga ledord.

VÅRT ERBJUDANDE
•

Att få jobba med högintressanta konsumentprodukter inom möbler och inredning.

•

Att bli en nyckelperson i vår produktframtagningsprocess med stort inflytande gällande tekniska
lösningar och konstruktioner, men också kreativa idéer.

För frågor kring tjänsten, kontakta Business Director Anders Roos tel. 070-615 35 53.

Ansökan skickar du till vår HR funktion, pia.petersson@tenzo.se - senast 3:e april.

