
VI SÖKER EN PRODUKTUTVECKLARE! 

Abstracta är marknadsledande i Norden inom inredningsakustik. Vi, tillsammans med framgångsrika designers 
utvecklar produkter för att skapa bättre ljudlandskap för olika typer av miljöer. Dessa produkter säljs till återför-
säljare och arkitekter runt om i hela världen. Nu expanderar vi och söker dig som vill skapa framtidens produkter 
som en del av vår produktutvecklingsavdelning.
I tjänsten som produktutvecklare på Abstracta AB kommer du att ha varierande och spännande uppdrag där du 
i huvudsak kommer att arbeta tillsammans med externa designers för att ta fram nya produkter samt utveckla 
befintligt sortiment.  

Personliga egenskaper: 
Tjänsten ställer höga krav på idérikedom och kreativitet därför är det för dig en fördel om du har känsla för form 
och detaljer. Vi ser gärna att du är positiv, drivande, noggrann och strukturerad, har en god samarbetsförmåga 
och ett nyfiket intresse för att förstå och arbeta med våra produkter. 

Kompetens: 
Du har eftergymnasial teknisk utbildning med inriktning mot design/produktutveckling och erfarenhet av pro-
duktutveckling inom liknande bransch. God vana i 3D CAD är ett krav. Abstracta använder Autodesk Inventor och 
Vault. Önskvärt är kunskaper inom akustik och hållbarhet. Erfarenhet av ERP systemet Microsoft Dynamics NAV 
eller BC är meriterande. 

Anställningsform: 
Tjänsten är på 100 % och börjar med en provanställning på sex månader. Placeringsort är Lammhult.

Du kan ställa frågor om tjänsten till Erik Graesén på 0472-26 96 20.
Facklig representant är Johan Peterson, Unionen Abstracta, 0472 26 96 84 jope@abstracta.se     
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så se till att skicka in 
din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag: 2022-08-12.
Välkommen med din ansökan till erik.graesen@abstracta.se Märk din ansökan: Produktutvecklare

We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt designföretag med lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion och produkt-
utveckling sker i egen fabrik i Lammhult, Småland. Som marknadsledare i Norden strävar vi alltid efter att hitta 
innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att skapa bättre ljudlandskap i olika typer av miljöer. 
Abstracta är verksam sedan 1972 och är inne i en expansiv fas både inom Sverige och utomlands. Företaget är en 
del av börsnoterade koncernen Lammhults Design Group.


