Vi söker dig
som tar RE:DESIGN
till en hög nivå!
Projektledare och Affärsutvecklare
I Studio Re:design ser vi cirkulära materialflöden och affärsmodeller som ett intressant utvecklings
område. Professionella designer har skapat spännande prototyper av materialspill från välrenommerade
textilföretag. Det har väckt stor uppmärksamhet på utställningar och några av våra samarbetsföretag
kommer att vidareutveckla dem till unika produkter med lokal produktion.
Nu vill vi anta nästa utmaning – att skapa nya produkter/tjänster av det stora textilberg som finns hos
insamlingsorganisationerna. Det är här vår shoppingglädje och snabba trender blir påtagliga. Vi sam
arbetar med Röda Korset som varje år får in 42 000 kg textil, så vi har obegränsad tillgång till material.
Utmaningen blir, att i samarbete med våra sex designer, uppgradera värdet så mycket att produkterna
attraherar försäljningskanaler med en hög designnivå. Till ditt förfogande finns en arbetsplats på Sveriges
mest intressanta textila arena – Textil Fashion Center/Simonsland i Borås – en engagerad styrgrupp med
tongivande organisationer och sex professionella designer med egna företag som har stora ambitioner att
ta re:design till en ny nivå. Att du är designintresserad med ett stort CSR-engagemang tar vi för givet.

Projektledare

Kontakt:

Du blir spindeln i nätet som koordinerar våra sex designer och är ett stöd för
att lösa allt från material till färdig produkt. Du är länken mellan Röda Korset,
designer, produktionskanaler mm för att utveckla ett professionellt system för
re:design som fungerar för många företag att använda på sikt. Du är en serviceinriktad »doer« med bred textil erfarenhet och stort kontaktnät som gör att du
kan hitta innovativa lösningar för att nå vårt mål.

Har du några frågor kontakta projektansvarig Birgitta Nilsson, 0703-385075
eller Barbro Peterson Projektansvarig
design, 0769-4151564
www.studioredesign.se

Affärsutvecklare
Vi söker dig som har stor erfarenhet av marknadsföring och försäljning, som
kan väcka intresse och skapa en »hype«. Det är du som kommunicerar projektet
utåt, arrangerar event och hittar de mest spännande försäljningsplatserna för
de medverkande designföretagens produkter och tjänster. Du är bra på att hitta
samarbetspartner i linje med projektets starka CSR-profil som ger win-wineffekter för alla medverkande.
Båda uppdragen är på deltid (projektledare ca 50 % och affärsutvecklare ca 40 %)
från 19 augusti 2013 – 31 mars 2014 och förutsätter att du arbetar utifrån ett
företag som vi kan fakturera.
Sista ansökningsdag är den 18 juni. Ansökan, som ska bestå av personligt brev,
CV och timkostnad, skickas till birgitta.j.nilsson@vgregion.se
Anställningsintervjuer kommer att ske den 24 och 25 juni.

arrangörer :

Om Studio Re:design
Studio Re:design utvecklar prototyper
för kläder och inredning med hög
design- och modegrad. Vi är en katalysator som vill få re:design att nå sin
kommersiella potential i samarbete
med Västsvenska företag. Vi gör det för
att minska miljöpåverkan, skapa nya
affärsmöjligheter och utforska designprocessen för återbruk. Studio Re:design
drivs av Västra Götalandsregionen i
samarbete med Borås Stad, Högskolan i
Borås, Tillskärarakademin i Göteborg,
Naturskyddsföreningen, Röda Korset
och Sjuhärads kommunalförbund samt
stöd från EU-medel.

