
	

	
	

Mini Rodini söker Webbredaktör 
 

Mini Rodini gör barnkläder med stort hållbarhetsfokus. Vi försöker göra bättre kläder för 
både planeten och alla som bor här. Nuvarande kollektion är gjord av 99 procent 
ekologiska eller återvunna material som anses mer hållbara. Idag har Mini Rodini fem egna 
butiker i Sverige, ett flertal shop-in-shops i ledande varuhus och över 500 återförsäljare 
globalt.  
 
Vi är inne i ett expansivt skede och söker flertalet nya kollegor. Till huvudkontoret på 
Södermalm i Stockholm söker vi nu en Webbredaktör.  Vi kommer lansera en ny 
webbshop inom kort och du kommer ha en avgörande roll. 
 
ANSVARSOMRÅDEN 
Att ansvara för layouten och helhetsintrycket på vår webbsida. Tillsammans med CD, grafisk 
designer, fotograf och copywriter ska du skapa inspirerande, varumärkesbaserat och 
aktuellt innehåll. Du ska kunna administrera och underhålla vår digitala plattform samt 
skriva viss webbcopy. 
 
KVALIFIKATIONER 

• Stor känsla för layout och grafisk form 
• Minst 1 års erfarenhet av digitalt designarbete alt motsvarande utbildning 
• Goda kunskaper i Photoshop, Illustrator och indesign 
• Erfarenhet av tekniska system, företrädelsevis Magento  
• Förmåga att tolka briefer och Mini Rodini som varumärke 
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift 
• Meriterande med erfarenhet av SEO, A/B-testning samt agil utveckling 

 
KULTUR 
Mini Rodini är ett värderingsdrivet tillväxtbolag och vi söker därför dig som har samma 
värderingar som vi, vara kompromisslös med det vi tillsammans tror på och minimera vår 
produkts påverkan på människa och planet. Vi ser stora möjligheter att påverka industrin till 
att ta mer socialt ansvar. Du ska ha passion och viljan att utveckla oss, produkten och 
branschen. Att vara ansvarstagande är avgörande för att du ska lyckas hos oss.  
 
PROFIL  
Som person söker vi dig som förstår vad som är kommersiellt och vad som är viktigt för vår 
kund. Du är en kreativ person som både kan förverkliga andras idéer och skapa egna. Du är 
bekväm med varumärkets tonalitet och har ett öga för färg och form som ligger i linje med 
Mini Rodinis uttryck. Prestigelös och pragmatisk är ord som beskriver dig bra. Du är flexibel, 
har ett öga för detaljer och trivs i en stark tillväxtmiljö. Du har ett stort intresse för hållbarhet. 
 
Arbetsprover efter överenskommelse ifall du går vidare till intervju. 



	

	
	

KONTAKT OCH ANSÖKAN  
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.  
Skicka därför din snaraste ansökan till career@minirodini.se   
Märk ansökan med ”Webbredaktör”.  Anställningsstart: Efter överenskommelse.  
Sista ansökningsdag är 10 mars.  
 


