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VARUMÄRKET LITTLEPHANT SÖKER EN NY MEDARBETARE: 
EN GRAFISK FORMGIVARE / PRODUKTIONSDESIGNER TILL 
WEB / MARKNAD / ART DEPARTMENT  

 

Stockholm 2017 02 06

Littlephant är ett svenskt varumärke skapat av Camilla Lundsten. Sortimentet består idag 
av produkter inom heminredning, accessoarer och leksaker. Littlephant lanserades i 
Stockholm 2012 och är ett litet företag i en expansiv och spännande fas. Vi är 4 fast 
anställda och har idag 300 återförsäljare runt om i världen samt en egen webshop.
 
Vi söker en grafisk formgivare/produktionsdesigner i en och samma person till vår 
Web/Marknad/Art Department. Vi söker dig som har erfarenhet från grafisk identitet, web 
och webshop (och är programmässigt kunnig) gärna även förpackning och erfarenhet av 
att arbeta med bilder.

Vi jobbar i projektform och du bör vara van vid att leverera mot deadlines, mål och resultat.
 
Du är mycket organiserad, logisk och van att driva egna projekt från start till slut. Du är 
flexibel, lösningsfokuserad och driven med positiv energi och med en inställning att ingen 
uppgift är för stor eller för liten. Du kommer att vara delaktig i beslut och vara med i att 
skapa strukturen för ditt arbetsområde. 
 
Du kommer att arbeta från vårt huvudkontor (centralt i Stockholm på Runebergsgatan 3 
på Östermalm). För mer information om Littlephant, besök Littlephant.com
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start mars/april 2017.
 
(Tjänsten innefattar inte produktformgivning, illustrationsuppdrag, design av prints eller 
tryck till produkter). 
 

PROFESSIONELLA  KVALIFIKATIONER
 
Du skall ha slutfört studier på designhögskola eller motsvarande och ha professionell 
erfarenhet av grafisk- och digital design och produktion/originalproduktion. Du får gärna 
ha erfarenhet av förpackningsdesign men det är inget krav. Har du erfarenhet av arbete på 
ett livsstilsvarumärke så är det en tillgång.
 
Du skall ha mycket goda kunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign. Du bör ha 
weberfarenhet så att du klarar dig bra tekniskt och strukturmässigt och förstår försäljning 
på webshop. Vi jobbar i bl a. i Wordpress och Sitesmart.
 
Vi arbetar internationellt och du behöver därför ha mycket goda kunskaper i svenska och 
engelska. Engelska är vårt officiella kommunikationsspråk.
 
Det är en fördel om du har körkort: B
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PERSONLIGA EGENSKAPER
 
• Du är strukturerad, noggrann, metodisk, van vid att driva och ta personligt ansvar för projekt.
 
• Du är flexibel, lösningsfikuserad och driven med positiv energi och med en inställning att 
ingen uppgift är för stor eller för liten.
 
• Du trivs i högt tempo och är bra på att samarbeta även under press, är van att jobba i 
projektform och att leverera mot deadlines, resultat och mål.
 
• Du kan arbeta enligt briefer och stämma av mot vår Creative Director.
 
• Du tycker om att arbeta i team och är beredd att lära dig/utvecklas genom samarbeten. 
 
• Du är lyhörd, social och service minded.
 
• Du är praktiskt lagd och inte rädd för att hugga i där det behövs (vi bygger bl a alla våra 
mässor, utställningar och scenografier tillsammans).
 
• Du har ett intresse för heminredning och design.
 

ANSVARSOMRÅDEN OCH UPPGIFTER
 
• Arbeta med vårt grafiska uttryck och vår identitet i formgivning, layout, typografi för kom-
munikation, web, nyhetsbrev, sociala media, förpackningar och butiksmaterial. 

• Jobba med presentationer, produktkatalog och övriga trycksaker. Skapa kommunika-
tionsmaterial, grafiskt säljstöd till butiker, marknadsavdelningen och säljavdelningen. 
 
• Ansvara för originalarbete, driva produktion och säkerställa produktion tekniskt.
 
• Ansvara för att hemsidan och webshopen uppdateras och är en levande kommunika-
tionsplats. Vår web och webshop kommer att vara en del av det du arbetar löpande med, 
där du kommer att ansvara för att driva aktuell info, uppdatera priser och tillgänglighet, 
kampanjer, lägga upp nyheter osv. 
 
• Uppdatera web-system löpande då nyheter görs tillgängliga.
 
• Förvalta vår bildidentitet i print och online. Assistera vid produktion av bilder (bl a förbere-
delser inför fotograferingar), enklare bildbearbetning från våra fotograferingar (exempelvis 
att spara om bilder i olika format, hålla i namnstruktur etc), samt skapa och hålla i struktur 
för vår bildbank och arkivering av bilder (intern och extern bildbank, pressbilder etc).
 
 
KONTAKT
 
Intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan tillsammans med CV, en pdf eller länk till din 
portfoliosida med relevanta arbetsprover till marie@littlephant.com. För att underlätta 
rekrytering ber vi dig märka din ansökan i ämnesraden ”Marknad/ArtDep”.
 
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 19 februari 2017.
START: mars/april 2017.


