
Vi søker

PRODUKTUTVIKLER 

Til vår nye stilling som produktutvikler søker 
vi deg som har en brennende interesse for 
innovasjon, materialer, design og form. 

Du blir en del av vårt innovasjonsteam der struktur, kreati-
vitet, selvstendighet og teamwork er viktig. Som produkt-
utvikler får du hovedansvar for produktdokumentasjon 
og teknisk tegning. Wonderlands omfattende satsing på 
miljø og bærekraft, gjør at du får mulighet til å bidra til nye, 
bærekraftige løsninger. 

Arbeidsoppgaver:
• Aktivt delta i produkt- og kolleksjonsutvikling. 
• Ansvarlig for teknisk tegning.
• Ansvarlig for å utarbeide og koordinere produkt- 

og produksjonsdokumentasjon. 
• Samarbeide med kundeservice, salg og produksjon.
• Ha en aktiv rolle i hele avdelingens arbeid – fra ide, 

produkt- og kolleksjonsutvikling til lansering, 
markedskommunikasjon og merkevarebygging. 

Vi søker deg som: 
• Er rå på Solid Works. Gjerne erfaring i InDesign.
• Kommuniserer godt muntlig/skriftlig på norsk/engelsk.  
• Er industridesigner, produktutviklingsingeniør eller 

har erfaring fra relevant stilling.

Personlige egenskaper:
• Engasjert, strukturert, iderik og initiativrik.
• Jobber godt både selvstendig og i team. 
• Ser muligheter, ikke begrensinger.

Spørsmål? Ta kontakt med:
• Innovation manager Arne Ove Grøvdal, tlf 90 87 72 31.
• Salg- og markedssjef Kurt Arild Dahle, tlf 41 41 07 01.

Søknad sendes til HR-sjef Bente Frisvoll, tlf 95 11 18 50: 
soknad@wonderlandbeds.com

Søknadsfrist 4. januar 2021

Se hele stillingsannonsen på 
wonderlandbeds.com

Fra vår base i Romsdalen og tindehovedstaden Åndalsnes har Wonderland 
i over 50 år utviklet norske senger som skal gi de beste forutsetningene for
god søvn. Helt siden oppstarten i 1969 har vi laget senger med lang hold-

barhet, og nå jobber vi knallhardt for å halvere sengens miljøavtrykk. 
Vi samarbeider tett med Norges fremste forskere innen miljø og søvn, 

og på Wonderland-laget er vi nå nærmere 100 søvnambassadører. 
Vår aller viktigste jobb er å bidra til at verden sover bedre.  

JOBBE 
HOS OSS


