
ANSVARSOMRÅDE:
• Udvikling af optimale metal- og skumkonstruktioner
• Udarbejdelse af arbejdstegninger i hhv. 2D og 3D
• Opfølgning på kvalitet af det endelige produkt  
• Kommunikation med leverandører i ind- og udland
• Tæt samarbejde med kollegaer i produktudvikling 
 og produktionsafdelingen
• Test og evaluering af konstruktioner og produktion
• Justering og optimering af eksisterende produkter
• Håndtering af reklamationer

VI FORVENTER:
• At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund,
 som kombinerer teknik og konstruktive løsninger
• Erfaring med udarbejdelse af 2D og 3D konstruktions-
 tegninger i AutoCAD eller Solid Works
• Gerne med relevant erhvervserfaring, hvor du har
 arbejdet med metaller, træ og polstring
• At du arbejder selvstændigt og kan gennemføre egne
 projekter løsningsorienteret
• En naturlig kvalitetsbevidsthed og kreativ tankegang

• Gode kommunikationsevner og i stand til at formidle 
 og samarbejde
• At du trives med at arbejde i en travl virksomhed, 
 hvor forventningerne er høje
• Sprog: Behersker dansk og engelsk 

VI TILBYDER:
• Et unikt job, hvor alle brænder for udvikling af nye 
 designmøbler
• En central position i vores designcenter
• Mulighed for at påvirke finish i det færdige møbel, som 
 dermed får dit særlige præg
• At du er omgivet af erfarne kollegaer, som brænder for
 deres job og vil støtte og hjælpe dig
• Løn efter kvalifikationer

ER DU INTERESSERET?:
Har stillingen din interesse og har du kvalifikationerne, så 
send snarest muligt og senest den 24. september 2018 din 
ansøgning til produktudvikler@softline.dk
Vi læser ansøgninger og inviterer til samtale løbende. Har  
du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte  
HR Manager Gitte Bruun-Simonsen på 5416 0680

Er du idérig, innovativ og kreativ? Er du samtidig teknisk stærkt funderet og god til at omsætte dine 
ideer i praksis? Kan du lide at arbejde i en dynamisk virksomhed, hvor produktkvalitet er første prioritet? 
Så er du måske den tekniker og ”Ole-opfinder”, som SOFTLINE søger til produktudvikling.

SOFTLINE designer, udvikler, producerer og sælger kvalitetsmøbler til det internationale marked. Kompo-
nenter til møblerne leveres af danske og udenlandske underleverandører, og den endelige færdiggørelse 
af møblerne sker på fabrikken i Maribo. SOFTLINE er ordreproducerende og afsætter sine møbler gennem 
større møbelkæder, designhuse og via erhvervsforhandlere over hele verden.

SOFTLINE søger en tekniker, som i tæt samarbejde med vores designere kan omsætte gode designideer 
til færdige møbler. Det er et job, som kombinerer kreativitet, innovation og teknik, og det er vigtigt, at du 
har flair for design og samtidig er teknisk anlagt.

SOFTLINE A/S er inde i en spændende udvikling og vi opruster nu yderligere. Ved at skabe innovative og funktionelle møbler af den 
bedste kvalitet, er vi blevet et globalt brand og vores moderne design bliver i dag solgt i mere end 65 lande. Vi arbejder tæt sammen 
med førende internationale designere, der alle deler den passion for kvalitet og kreativitet, der kendertegner SOFTLINE.
Vi er 60 passionerede medarbejdere i vores domicil i Maribo, hvor vi arbejder med salg, design, udvikling, produktion og logistik. 
Vi er en solid vækstvirksomhed, der har ambitioner om en fortsat positiv udvikling.  

TEKNIKER– TIL PRODUKTUDVIKLING
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