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Product Designer 
Vill du vara med och ta fram 
framtidens färgsättnings-
verktyg inom arkitektur och 
design?   
 
OM TJÄNSTEN   
NCS Colour söker en driven produktdesigner till vårt 
produktteam. I rollen som produktdesigner kommer du vara 
drivande i utvecklingen av såväl nya produkter och 
erbjudande som vidareutveckling inom produktkategorierna 
färgprovsamlingar, färgutbildning och digitala 
färgsättningsverktyg. Du kommer att vara en del av ett 
tvärfunktionellt team där du såväl leder som medverkar i 
utvecklingsprojekt.  
  
ANSVAR OCH BEFOGENHETER  

• Analysera och förstå slutanvändaren 
genom användarstudier, fokusgrupper, analyser 
användardata etc.    

• Förstå och analysera kundernas behov och säkerställa 
att utvecklingen tillfredsställer dessa.  

• Identifiera och driva nya applikationer av NCS Systemet 
inom relevanta områden.   

• Projektleda och genomföra utvecklingsprojekt 
tillsammans med interna och externa resurser.   

• Ta fram produktionsfärdigt material i nära samtal med 
underleverantörer.   

  
OM DIG  
Vi tror att du idag och under de senaste åren har arbetat med 
arkitektur, inredningsdesign, produktdesign eller 
motsvarande, där färgsättning är del av dina arbetsuppgifter.  
 
Du har erfarenhet av att arbeta med kulör både från ett 
estetiskt och funktionellt perspektiv och vill fördjupa dina 
kunskaper som färgexpert. Du har erfarenhet av att arbeta 
med konsultverksamheter eller utbildning. Är bekväm att 
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arbeta med verktyg inom bildredigering, illustrationer, video 
och enklare animationer. Din svenska och engelska är 
flytande i tal och skrift.  
  
TJÄNST OCH ORGANISATION 
Vikariat med möjlighet till visstidsanställning. Rapporterar till 
Product Manager.  
  
OM NCS COLOUR  
Under 40 år har vi hjälpt våra kunder med att utveckla och 
kommunicera produkter och tjänster där färg är en 
avgörande faktor för framgång.  
  
Med NCS Systemet som grund, vårt tredimensionella och 
vetenskapligt framtagna färgsystem som rymmer och 
visualiserar alla färger i färgrymden, underlättar vi navigation, 
kommunikation och kontroll av färger. Vår vision är att 
förenkla för och hjälpa kunder att förstå sambandet mellan 
färg, ljus och material – från designprocess till produktion.  
  
Våra kunder finns idag i mer än 80 länder världen över. Vi 
erbjuder fysiska färgprodukter, digitala lösningar, tjänster och 
inspiration från vårt globala huvudkontor i Stockholm, där 
majoriteten av våra 35 anställda jobbar. IKEA, Siemens, H&M, 
Electrolux, Toyota, Jotun och Volvo är några av de företag 
som vi är stolta över att arbeta med utöver den breda 
skaran av Designers och Arkitekter.  
   
NCS COLOUR ERBJUDER  
Vi på NCS Colour är färgexperter och världsledande 
inom färgkommunikation. Hos oss får du möjligheten att bli 
expert på färg och vara med och påverka vår utveckling 
framåt tillsammans med engagerade kollegor som trivs på 
jobbet. I härliga miljöer på Fridhemsplan i Stockholm, fulla av 
kunskap, färg och inspiration vill vi att ditt driv och entusiasm 
skall få avtryck och utväxling.   
  
ANSÖK   
Jag ser fram emot att få din ansökan med CV och personligt 
brev så snart som möjligt, dock senast den 16 mars 2020.   
  
Välkommen att arbeta med oss på NCS Colour!  
  
Hälsningar, 
Elin Askfelt  
VD NCS Colour AB 
elin.askfelt@ncscolour.com 
 


