
	

	
	

Mini Rodini söker en Assistent 
 

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 en assistent till vår grundare. 

OM TJÄNSTEN 
Som assistent till vår grundare är du vår grundares högra hand i allehanda sysslor, såsom att 
hjälpa till vid fotograferingar, gå ärenden, ta anteckningar vid möten, driva ad-hoc projekt, 
svara på mejl men även kunna göra vissa plaggskisser i Illustrator och presentationer i 
Indesign. 

Du är placerad på Huvudkontoret i Stockholm eller på de platser där vår grundare utför sitt 
arbete. Det kan ingå resor i tjänsten. 

ANSVARSOMRÅDEN 
• Assistera vår grundare 
• Driva olika ad-hoc ärenden som uppkommer 

 
KVALIFIKATIONER 

• Du är i början av din karriär och har ett starkt intresse för färg och form 
• Möjlighet att resa 
• Behärska engelska flytande i tal och skrift 
• Goda kunskaper i Illustrator, Indesign och Photoshop 
• Grundutbildning inom textil är meriterande 

 
PROFIL 

• Ordningsam och strukturerad 
• Lösningsorienterad och flexibel 
• Proaktiv och driven 
• Ansvarstagande och låter inget falla mellan stolarna 
• 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 en passion och 
vilja att 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 9 april 2017 

KONTAKT OCH ANSÖKAN 
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Skicka din ansökan till 
career@minirodini.se och märk ansökan med ”Assistent till grundare” 

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

 
 


