
”Allt vi gör har sitt ursprung i ett stort möbelintresse. Ett intresse som växte till en passion, 
som öppnade portarna till en möbelbutik 1997, utvecklade en egen möbelserie och som till 

slut skapade den inredningsbyrå vi driver idag.
Vi har hetat Rumrum från början, men det är resan som har gjort oss till det vi är, som har 
lärt oss allt om varenda handtag, glasvägg och skruv. Men också om olika affärsverksamheter 
och människors behov. Vi vet vilka möbler som är viktigast, vilka detaljer som bara kan vara 
på ett enda sätt för att nå målet — men också vilka lösningar som har ett alternativ.  Det gör 
att vi kan ta ansvar för helheten, för att kvalitet och budget håller varandra i händerna hela 

vägen. Ända fram till inflyttningsfesten.

Det är det som är grejen med oss. Det är det som är Rumrum. ”

INREDNINGSARKITEKT MED 
KÄNSLA FÖR INREDNINGSKONCEPT

HELTID MED TILLTRÄDE SNARAST, MALMÖ

Rumrum är ett Malmöbaserat företag med en ledande roll i Öresundsregionen 
där vi främst arbetar med inredningskoncept mot den offentliga marknaden. 
För att möta efterfrågan hos våra kunder behöver vi fler erfarna medarbetare till 
vårt team. Just nu söker vi en inredningsarkitekt med erfarenhet där dina refer-
ensprojekt är viktigare än typ av utbildning. Vi värdesätter en hög känsla för de-
sign samt att kunna bidra till en skön stämning i vårt designteam på Rumrum. 

Egenskaper:

• Kan arbeta obehindrat i program som SketchUp, Archicad, Revit, Photoshop, 
Illustrator eller liknande program  

• Erfarenhet av helomfattande inredningsprojekt samt projektledning
• Kunna se och skapa lösningar med fokus på design och kvalitet
• Har en utarbetad kreativ förmåga samt fallenhet för att tolka och översätta 

vaumärken till inredningskoncept
• Kan arbeta under högt tempo och efter utsatt deadline
• Kan arbeta självständigt men även i team
• Strukturerad, professionell, kan hantera flera projekt samtidigt
• Serviceminded med stort kundengagemang 

INREDNINGSARKITEKT



Huvudansvar:

• Skapa underlag för projekt så som presentation, koncept, planritning 
• Leda projekt från koncept till uppförande 
• Hantera kund- samt leverantörskontakt
• Skapa underlag för offert samt genomföra beställning mot leverantör

Skicka in din ansökan tillsammans med referensprojekt till nicklas@rumrum.se 
senast fredagen den 21 april. Skicka gärna med en bild på dig själv eller en video, 
har du en intressant blogg, hemsida eller instagramkonto länka gärna till dessa.

Vi kommer gå igenom alla ansökningar efter sista inskickningsdatumet och behandla 
dessa under några veckors tid. Vi hör av oss löpande till samtliga sökande under 
april till maj, så ha is i magen. Då vi har mycket att göra tar vi helst emot eventuella 
frågor via mail.

Vi ser fram emot din ansökan! 


