
Monica Förster Design Studio 
Söker: Junior Designer 
 
 
VILKA ÄR VI PÅ MFDS: 
Vi på MFDS har en bra teamanda och gör därför också saker tillsammans efter arbetstid. Vi går på 
Konst- och designutställningar, vernissager eller tar ett glas vin tillsammans i vår vinkällare. Vi gillar också 
att laga mat, ibland sitter vi i trädgården utanför studion. Detta för att få inspiration men också för att vi tycker det är kul att 
umgås. Vi har en hund i studion - den tycker vi mycket om och han bidrar med god stämning. Vi är sociala, nyfikna och vill 
gärna ha dig i studion som kan komplettera oss. Du kommer att ha mycket kontakt med press och media, därför bör du tycka 
att det är roligt att kommunicera och vara bra på att formulera dig i skrift både på svenska och engelska. 
Vi söker dig som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss mot gemensamma mål och jobba med high end kunder i 
hela världen. Vi är en liten arbetsplats och vi värdesätter långsiktiga relationer i studion och ser att du gör det också. Vill du 
vara med och bygga ett långsiktigt team? 
 
ARBETSBESKRIVNING:  
På MFDS sker formgivning under ledning av Creative Director Monica Förster och Designer/Studio Manager Harald 
Sundberg. Designprocessen i studion utgår från regelbundna avstämningar med hela teamet där riktning och mål sätts. Det 
betyder att man skall kunna jobba med projekten självständigt men formgivningen sker hela tiden under ledning av och i 
dialog med MF och HS. Det innebär att projekten förflyttas genom dialog fram till kundpresentation. 
 
KONKRETA ARBETSUPPGIFTER: 
Möbeldesign 
Design av objekt 
Formgivning av begränsade upplagor (objekt och möbler) 
Industridesign 
Fashion/Accessoarer 
Utställning- och interiördesign 
Utformning av idé och koncept 
Skisser 
Tekniska ritningar 
 
Du har goda kunskaper inom: 
CAD (Rhino), Adobe (photoshop, illustrator, indesign) 
Renderingar (Keyshot) 
Skissmodeller (papper, lera, 3D-utskrifter) 
Presentationsmodeller i skala (modeller av högre kvalité och detaljrikedom) 
Fullskalemodeller (exempelvis funktionsmodeller) 
 
Slutgiltig presentation mot kund - skall kunna varieras beroende på kund 
Grafisk formgivning 
Förpackningsdesign 
 
Du kommer utifrån MFDS vision att vara ansvarig för att hålla i samtliga kommunikationsrelaterade uppgifter. Detta innebär 
att svara på pressfrågor, sätta ihop och skicka material, schemalägga kommunikationsflöden (instagram, hemsida, 
mailchimp, pinterest, linkedin). Föreslå åtgärder för ökad närvaro på olika kommunikationsplattformar. Ansvara för att 
uppdatera hemsida samt planera layout, bildmaterial och text. Ansvarig studions instagramkonto, för planering av layout, 
research och initiativ till förslag för att öka följare. PR och kommunikationsansvar - newsletter, mailchimp, utskick till 
tidningar och bloggar, samt uppdatera register för press/bloggare/opinionsbildare. 
 
Medverka i kontorets dagliga rutiner, svara i telefon, ta emot kunder, etc. 
Mycket god kännedom inom designhistoria och samtidsdesign inom relevanta produktsortiment. 
 
FÖRVÄNTNINGAR: 
Vi tror att tjänsten passar dig som har en kandidat eller master inom relevant fält och har minst ett års arbetserfarenhet inom 
designbranschen. Våra förväntningar är flexibilitet, god förmåga att samarbeta i team, goda kunskaper i engelska och en hög 
ambitionsnivå. 
Jobbet kräver hög servicenivå mot kund och därav viss flexibilitet gällande arbetstider.  
Branschen fungerar enligt vissa cykler och har toppar vid tex möbelmässor där studion deltar 
och också har möjlighet att få flera jobb. Inför och under dessa krävs också flexibilitet 
gällande arbetstider. 
MFDS är en liten designstudio där olika personer har olika ansvarsområden. Men alla behöver hjälpas åt och interagera för 
att få saker att fungera dvs arbetsuppgifter överlappar. 
 
Tror du att positionen passar dig? Skicka din ansökan (CV, Brev, Portfolio) till application@monicaforster.se 


