
 

 

 
 

Mini Rodini söker en HR-chef 
 
 
OM OSS 
Mini Rodini är ett barnklädesmärke som i dagsläget har fem egna butiker i Sverige, ett 
flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare globalt. Vi styrs av 
ett starkt miljöengagemang och vill erbjuda kunden det bästa som finns på marknaden 
utan att kompromissa med varken hållbarhet, kvalité, design eller arbetsförhållanden i 
produktionsländerna. Vi är inne i ett expansivt skede där vi ska ta bolaget till nästa nivå 
och söker nu HR-chef.  

 
OM TJÄNSTEN 
Befattningen innebär ett övergripande ansvar för att skapa en effektiv och utvecklande 
HR-avdelning. Du är ett stöd till både chefer och medarbetare i alla personalrelaterade 
frågor och har ett personalansvar för Office Manager. Du är ansvarig för att utveckla 
och leda HR-arbetet mot uppsatta affärsmål och i enlighet med bolagets kärnvärden.  
Du rapporterar till CEO och sitter med i bolagets ledningsgrupp. En viktig del av HR 
arbetet är kompetensförsörjning och chefsstöd. Arbetet innebär även strategiskt 
arbete för att säkerställa att Mini Rodini upplevs som en attraktiv arbetsplats för 
anställda och övriga intressenter.  

 
 

ANSVARSOMRÅDEN 
• Utveckla, driva och effektivisera HR processer i enlighet med uppsatta affärsmål och 

bolagets kärnvärden  
• Chefsstöd 
• Driva rekryteringar 
• Kompetensförsörjning 
• Employer Branding 
• Systematiskt arbete med Arbetsmiljö/Hälsa/Rehabilitering 
• Lag- och avtalstolkning, facklig samverkan 
• Ersättningar och förmåner 

 
 

KVALIFIKATIONER 
• Akadademisk utbildning inom HR/personal eller likvärdig utbildning. 
• Minst 5 års erfarenhet av brett HR arbete, gärna i tillväxt och internationell miljö.  
• Erfarenhet av internationell expansion 
• Erfarenhet av att driva egna projekt 
• Behärska engelska flytande i tal och skrift.  
• Goda kunskaper i Office paketet. 
• Erfarenhet av Retail är ett plus. 

 
 



 

 

 
 
 PROFIL  

• Du är en sann kulturbärare av Mini Rodinis kärnvärden 
• Du är drivande, självständig och strukturerad 
• Med engagemang, tydlighet och lyhördhet är du bra på att skapa förtroende i 

organisationen och har lätt för att bygga nätverk och skapa goda samarbeten 
• Med din strukturerande ådra har du förmåga att kunna arbeta i en miljö där inte alla 

strukturer finns på plats och tycker om att bida med förbättringar och effektiviseringar 
av rutiner.  

• Du har förmåga att få acceptans och skapa intresse för personalfrågor genom att 
tydligt koppla personalfrågor till affärsverksamheten.  

• Du är flexibel och trivs i en stark tillväxtmiljö 
• Du har ett intresse för barnkonfektion, miljö och hållbarhetsfrågor 

 
 

KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet bolag och vi söker därför dig som vill leva våra 
värderingar – att vara kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår 
produkts påverkan på människa och planet.  Att vara modig och aldrig följa trender. Vi 
ser stora möjligheter att påverka industrin till att ta mer socialt ansvar.  Du ska ha 
passion vilja utveckla oss, produkten och branschen. Att vara ansvarstagande är 
avgörande för att du ska lyckas hos oss.  

 

Vill du vara med i ett snabbväxande företag med goda utvecklingsmöjligheter så 
vänta inte med din ansökan. 

 
Anställningsstart: Augusti eller enligt överenskommelse  

Sista ansökningsdag: 19 maj 2017 

 
KONTAKT OCH ANSÖKAN 
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare. Skicka 
din ansökan till career@minirodini.se och märk ansökan med ”HR-chef” 

 
För mer information om Mini Rodini, besök www.minirodini.se 


