
Tillsammans med Holdit och Telldus utgör Smartline ett av Proove ABs tre 
varumärken. Vi designar, utvecklar och tillhandahåller produkter och lösningar 
inom elektronik, mobilaccessoarer, el- & belysningsartiklar och smarta-hemmet. 
Med huvudkontor i Falkenberg samt ytterligare kontor i Varberg, Lund, Shanghai 
och Shenzhen utgör vi en internationell organisation där vår styrka är att vi har 
möjlighet att arbeta i nära kontakt med våra tillverkare.

Smartlines fokus ligger på mobiltelefontillbehör och batterier, samt el & belysning 
som sträcker sig från den enklare basinstallationselen till det mer utvecklade inom 
bland annat appstyrd belysning. 

Smartline är under stark tillväxt och vi söker nu dig som vill vara med i en 
spännande expansiv fas och som har sinne för färg och form!

Dina arbetsuppgifter kommer innefatta bland annat:
• Produktion av förpackningar och manualer. 
• Produktion av säljmaterial, såsom kataloger, exponeringsmaterial etc.
• Redigering av bilder.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av både tryckt material och 
webproduktion. Du har stor erfarenhet av Adobes programvaror, i synnerhet 
CS-paketet. Vidare har du relevant utbildning inom grafisk design. Du är 
kvalitetsmedveten, noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter vilket 
betyder att du kan prioritera din dag utifrån satta deadlines. För att trivas i rollen 
krävs att du är nyfiken och att du har sinne för detaljer. Som person är du social, 
kommunikativ och trivs med att ha många bollar i luften. Det är ett plus om du kan 
kommunicera obehindrat i både tal och skrift på engelska. God samarbetsförmåga 
är en central egenskap då vi arbetar mycket i team.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Forssell, 
johan.forssell@proove.se

Vi arbetar löpande med urvalet för att hitta rätt kandidat så tveka inte att skicka in 
din ansökan snarast möjligt, dock senast 2017-09-10. 

Proove AB, Kabelvägen 7, 311 50 Falkenberg
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