
   

 

Junior grafisk formgivare till Albrekts guld 

 

Vi söker självgående och kreativ formgivare till smyckeskoncernen Iduna. För dig som gillar snabb 

produktion, mycket färg och form och vackra smycken – put a ring on it och sök redan idag! 

 

Som formgivare hos Iduna ansvarar du för material som produceras för Albrekts guld. Det är mest 

print, men även en del digitalt. Du arbetar med tydliga ramar och konkreta uppgifter och har ett finger 

med i det mesta – från att planera produktfotografering och katalogproduktion till att formge för digi-

tala kanaler. Du har stor arbetskapacitet och jobbar snabbt och kreativt med genomgående hög kvalitet 

även under tidspress.  

 

Vi hoppas att du som söker … 

 Har relevant utbildning inom grafisk design och formgivning 

 Har minst ett års arbetserfarenhet  

 Gillar att arbeta i liten grupp men gärna är delaktig i större sammanhang 

 Har fin känsla för färg, form och typografi – både för print och webb 

 Är driven och självgående 

 Har erfarenhet av och intresse för fotografering (vi har en egen fotostudio) 

 Har goda kunskaper i Adobeprogrammen (Photoshop, Indesign samt Illustrator) 

 Har bra kunskaper i bildhantering och fotoretuschering 

 Har tryckkunskap nog för att kunna lämna material till tryck 

 Pratar och skriver flytande svenska 

 Har tidigare erfarenhet av grafisk produktion inom detaljhandeln (ett plus, men inte nödvändigt) 

 

Du får… 

Hos oss är det högt tempo, men också högt i tak. Vi är ett team som jobbar nära varann och trivs till-

sammans. Du kommer att ha tydliga ramar och rutiner i det dagliga arbetet, men det finns också  

möjlighet att påverka och utveckla vår produktion. 

 

Om Iduna 

Idunakoncernen, med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare 

i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Idag finns Guldfynd över hela Sverige med 120 butiker, 

Hallbergs Guld med 35 butiker och Albrekts Guld med 46 butiker. 

  

Om tjänsten 

Uppdraget är en heltidsanställning med tillträde snarast. Arbetsort är Stockholm med kontor i Solna. 

Intervjuer sker löpande - ansök idag! 

 

Rekryteringen sker i samarbete med Knack Rekrytering. Intervjuer sker löpande, så skicka din  

ansökan redan idag.  

 

Ansök här! 

 

https://pnty-apply.ponty-system.se/knackrekrytering?id=21&rf=&g=1&by=&r=1&lang=sv&_ga=2.127440909.1075205101.1509563713-1558276039.1489140481

