
inoff inred ab söker: 

Produkt- och kvalitetsadministratör 
Projektanställning, sex till nio månader 

inoff fortsätter att växa och vi har som mål att bli en av Sverige ledande leverantörer av designade och 
prisvärda möbler till offentlig miljö. Vi prioriterar kvalitet- och miljöarbete högt samtidigt som vi även 
brinner för social hållbarhet. Vi har en stark tilltro till att det är i nära samarbeten med våra kunder som

vi tillsammans skapar de bästa projekten. 

Vi söker nu en ny medarbetare, initialt i form av en projektanställning, till vårt team. Du kommer få en viktig roll på 
vår väg mot att bli en av Skandinaviens ledande möbelleverantörer inom offentlig miljö. 

Inom projektanställningen kommer du i huvudsak arbeta med: 

• Dokumentation av allmän produktinformation samt produktens ingående material enligt bestämd struktur.
• Instruktion för montering och packning till fabrik.
• Utvärdering och upprättande eller uppdatering av monteringsanvisningar.
• Utvärdering av befintligt emballage och identifiering av möjliga förändringar.

Du kommer i huvudsak att driva projektet självständigt men möjligheten att bolla projektets olika innehåll, 
moment och hur det fortlöper kommer givetvis finnas. Din tjänst bedrivs i huvudsak från kontoret i Helsingborg 
men besök på vårt lager, hos våra fabriker eller hos andra samarbetspartners kan i undantagsfall förekomma. 

Vi söker dig som på ett effektivt sätt trivs med att arbeta självständigt. Du gillar att driva ett administrativt projekt, 
som även har vissa praktiska inslag emellanåt. Du kan ta ett projekt i mål inom angiven tid, utan att tumma på 
kvaliteten. Det är ett krav att du naturligt kan hantera engelska i såväl tal som skrift. Vi tror att du har minst ett par 
års arbetslivserfarenhet från administrativt yrke. Det ses som meriterande om du har erfarenhet från liknande 
administrativa projekt samt om du har erfarenhet av inredningsbranschen eller har arbetat med material 
och/eller komponenter till möbler. Även erfarenhet av digitala ritprogram, i vilka monteringsanvisningar och 
ritningar skapas, ses som ett plus. 

När projektet är slutfört ser vi goda chanser till tillsvidareanställning inom besläktade arbetsområden såsom miljö
och kvalitetsansvar, produktkvalitet och utveckling eller liknande områden varför kvalifikationer och erfarenheter 
från sådana tjänster även kan vara meriterande vid tillsättning av projektanställningen. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett strukturerat och målmedvetet driv. Du är noggrann 
men vet samtidigt vikten av att bli klar i tid. Att ha flera bollar i luften samtidigt är något du trivs med och är duktig 
på. Du har förmågan att överblicka hur projektet fortskrider och är duktig på att ta nästa steg - på egen hand, 
internt med medarbetare eller gentemot fabrik eller samarbetspartner. Du har en positiv inställning och din 
sociala framtoning är ödmjuk, enkel och familjär. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar för lösningar på 
utmaningar som uppkommer. Du är inte rädd för att vara kreativ och lyfta fram nya ideer på lösningar som kan 
göra företaget bättre. 

Känner du igen dig själv eller någon annan i tjänsten vi erbjuder så ser vi väldigt mycket fram emot att kontakt tas 
med oss så snart som möjligt. Tjänsten avses tillsättas så snart som möjligt. 

Kontaktperson: 

VD Kristoffer Karlsson, 0451775364, kristoffer.karlsson@inoff.se 

,noll. 


