
LVI Low Vision International AB är 
en av världens ledande tillverkare av 
synhjälpmedel och vi arbetar med att 
förenkla vardagen för personer med 
synnedsättning. 

Vårt huvudkontor ligger i Växjö, 
där all utveckling och tillverkning 
sker. Vi ser det som en stor fördel 
att ha hela kedjan inom huset, från 
produktutveckling till färdig produkt 
samt försäljning och service. Genom 
våra dotterbolag och distributörer, är vi 
även väl representerade i hela världen.

LVI har belönats med tre Red 
Dot Design awards för utmärkt 
produktdesign.

FAKTA LVI 
50 anställda 
Huvudkontor i Växjö 
Lokalkontor i Sundbyberg och Umeå 
Dotterbolag i Belgien, Danmark, 
Finland, Norge, Schweiz och Tyskland

WWW.LVI.SE

Vi avböjer vänligt men bestämt 
erbjudanden om annonsering och 
rekryteringstjänster.

I din roll som produktutvecklare kommer du vara med och designa 
nya produkter och lösningar, samt även arbeta med vidareutveckling 
av befintligt produktsortiment. Att arbeta som produktutvecklare på 
LVI innebär att du deltar i projektets alla faser; design, konstruktion, 
materialval, simulering med beräkningar, skapa strukturer i MPS-system 
samt bygga och utvärdera prototyper. I en senare fas innebär jobbet 
även att du kommer att driva utvecklingsprojekt i nära samarbete med 
övriga avdelningar såsom produktion, inköp och marknad. Det ingår även 
resande i tjänsten för besök av underleverantörer i Sverige och utlandet.   

Du är ingenjör med minst högskolekompetens och med mekanik-
inriktning, helst med några års erfarenhet. Din insats kommer att vara 
viktig för oss och du kommer erbjudas unika möjligheter att forma din 
egen framtida roll inom företaget. Du är en van CAD-användare och 
det är meriterande om du har erfarenhet av Solid Works. Du har goda 
språkkunskaper i svenska och engelska. Eftersom vi arbetar för en jämn 
könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.

Som person är du noggrann, självständig och tycker om att ta ansvar. Du 
har ett kreativt sinne och ett stort intresse för teknik. Det är viktigt att du 
har bra samarbetsförmåga och trivs med att finna lösningar tillsammans 
med andra, men du bör även ha förmåga att på egen hand driva uppgifter 
mot utsatt mål. Sist men inte minst, du har glimten i ögat och rätt attityd! 

Vi kan erbjuda dig en utvecklande tjänst där du får möta tekniska 
utmaningar, tillsammans med många duktiga och drivna medarbetare, 
i ett stabilt företag på frammarsch. 

Välkommen med din ansökan! 

Kontaktperson: Utvecklingschef Henrik Blomdahl 
Frågor kring tjänsten ställs via e-mail till henrik.blomdahl@lvi.se. 
Det går även att ta kontakt via telefon 0470-72 77 27 från 10 aug. 
Din ansökan märkt ”Produktutvecklare LVI” skickas till:  
henrik.blomdahl@lvi.se 
Urval sker löpande, senaste ansökningsdag är 21 augusti.

Vi söker en 
PRODUKTUTVECKLARE 
till utvecklingsavdelningen


