
 

 

 
 

Mini Rodini söker en Inköpsassistent 
 
 
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 förstärkning till vår Produktionsavdelning.  
 
OM TJÄNSTEN 
Vi söker en inköpsassistent med fokus på jersey. Som inköpsassistent hos Mini Rodini 
ingår du i ett team med ansvar för sortimentsplanering, produktutveckling och 
produktionsplanering. Som inköpsassistent assisterar du inköparen med löpande 
uppgifter såsom produktutveckling, provhantering, uppföljning och 
leveransbevakning. Du har ett nära samarbete med mönsterkonstruktör, design 
assistent och inköpare 

 
 

ANSVARSOMRÅDEN 
• Assistera inköparen med löpande uppgifter 
• Ansvar för provhanteringen. Delta vid avprovningar, kommentera prover och 

bevaka att prover kommer hem i tid enligt givet tidsschema. 
• Tvättrådsspecifikationer 
• Interna kvalitetstester 
• Leveransbevakning 
• Implementera data till säljsystem såsom vikter, harmcodes etc. 
• Ansvar för etiketter på egna varugrupper 

 
 
KVALIFIKATIONER 
• Dokumenterad utbildning inom textil/inköp.  
• Minst 1 års erfarenhet i rollen som inköpsassistent 
• Behärska engelska flytande i tal och skrift.  
• Goda kunskaper i Office paketet. 
• Erfarenhet/intresse av barnkläder är ett plus. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 PROFIL 
  
• Positiv och prestigelös 
• Strukturerad, noggrann och självgående med vana att hålla i egna projekt 
• Relationsbyggande, flexibel och trivs i en stark tillväxtmiljö 
• Stresstålig och trivs att jobba i ett högt tempo 
• Har ett stort intresse för 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: Omgående eller enligt överenskommelse  

Sista ansökningsdag: 25 januari 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 ”Inköpsassistent” 

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


