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Det svenska väskmärket Sandqvist grundades 2004 av Anton Sandqvist när han sydde den första väskan på 
en gammal industrisymaskin. Sandqvist gör väskor och accessoarer för en urban livsstil, gjorda att användas 
varje dag. Företaget har 11 anställda och över 400 återförsäljare i 28 länder samt tre egna butiker.  

 
SANDQVIST SÖKER EN ART DIRECTOR OCH ONLINE MANAGER 
 
Vill du vara en viktig del av Sandqvists framtida utveckling och ha ett av de roligaste jobben på 
marknaden? 
 
Vi söker nu en kombinerad Grafisk formgivare/AD och Online Manager med placering på vårt 
kontor på Södermalm i Stockholm. 
 
Arbetsbeskrivning  
 
Uppgifter AD-delen 

• Ansvara för Sandqvists grafiska profil, den visuella delen av all vår kommunikation 
• Praktisk grafisk form såsom göra etiketter, hangtags, annonser, kampanjer mm 
• Göra formen för våra publikationer såsom Katalog och Sandqvist Journal 
• Ansvara för större plåtningar tillsammans med fotograf 
• Genomföra viss enklare fotografering i vår egen studio 
• Sköta Sandqvists nyhetsbrev till både privatpersoner och återförsäljare 

 
Uppgifter Online Manager-delen 

• Budgetansvar för Sandqvists webshop 
• Med hjälp av text, bilder och grafiska element på startsida och undersidor locka kunder 

vidare till köp på sandqvist.net 
• Artikelupplägg och administration av webshop 
• Speca och visuellt formge nästa generations web för Sandqvist 
• Tillsammans med ledningen välja leverantör och upphandla implementation av nästa 

generations web 
 
Egenskaper 

• Du har ett kreativt grafiskt sinne och känsla för detaljer och helhet i det visuella 
• Du är intresserad av e-handel och förstår utvecklingen i branschen väl 
• Du har ett intresse för teknik/IT kring e-handel och sociala medier 

 
Kunskaper 

• Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
• Duktig på att uttrycka dig på svenska och engelska i skrift 
• Grundläggande kunskaper i HTML och CSS 
• Meriterande att tidigare ha jobbat med e-handelssystem 
• Erfarenhet från fotografering är meriterande 

 
 
Tjänsten är heltid med start i augusti 2014 eller tidigare. 
Skicka din ansökan med CV till vår marknadschef sebastian@sandqvist.net senast den 1 juni. 
Sebastian Westin – 0709-85 47 31 


