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PROJEKTLEDARE 
SORTIMENT 

 

Tenzo söker en projektledare som kan planera och leda våra projekt inom sortimentsutveckling. Till din hjälp 
har du vår produktutvecklingsavdelning som består av 6 personer som hanterar allt från ide’ – koncept – 

prototyp – produktionsunderlag – monteringsanvisning - förpackning. Till vår produktutveckling hör också vår 
modellverkstad. Vi arbetar nära våra kunder och många projekt drivs direkt mot kunder vilket gör att det är 

viktigt att vara lyhörd och kunna prioritera varje veckas arbete. 

 

UPPDRAG 

• Ansvara för vår produktutveckling, leda och planera det dagliga arbetet på avdelningen samt tät 
kontakt med såväl interna beställare såsom kunder och säljare. 

• Leda och planera vårt arbete med prototyper och modellverkstad. 

• Ansvara för utvecklingsprojekt mot kund och eget sortiment. Initiera konceptutveckling av nya 
produkter, material och tillverkningstekniker samt produktförbättringar på befintliga produkter. 

• Arbeta med sortimentsutveckling i nära samarbete med kund, marknad och säljorganisation samt vara 
en del av vårt sortimentsråd. 

DIN PROFIL 

• Driven, lösningsorienterad, gillar att ha många bollar i luften samt god förståelse för konstruktion och 
ritningsunderlag är en viktig faktor för att lyckas i rollen. 

• Administrativ förmåga att kunna organisera, dokumentera och kommunicera information till övriga 
teamet, såsom projektstatus samt leda andra medarbetare i projekt. 

• Ansvarstagande och noggrann samt flexibel och intresse för möbler och heminredning underlättar 
förståelsen för våra kunders önskemål. 

• God datorvana gällande MS Office, Excel & Word, erfarenhet av konstruktion i 3D cad, gärna 
SolidWorks, samt engelska i tal och skrift. 

• Intresse för inredning och design 

VÅRT ERBJUDANDE 

• Att få jobba med högintressanta konsumentprodukter inom möbler och inredning. 
• Att bli en nyckelperson med stort inflytande och ansvar som hanterar flera projekt i en spännande 

bransch tillsammans med vårt team på Tenzo. 

 

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. 

 


