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TRIWA was founded in 2007 with the purpose to design, manufacture and 
promote expressive accessories with a focus on watches. TRIWA aspire to be a 
leading accessory brand that continuously offers well-designed products for a 
competitive price through innovative marketing. Today the 14 employees are 
positioned in unique locations in Central Stockholm. 

 
PRODUCT DESIGNER 
	  
The company is in a strong growth and as a step into the future we want to 
hire a lead designer who takes responsibility for the brands future collections. 
Together with the creative director and our product-council you will be a part 
of projects concerning the brands future collections, production and product 
development. You will also be involved in the development and design of 
stores and display material. 
     The candidate should have an industrial design- or product design 
education and at least 3 years of experience of product design, preferably 
with accessories or fashion as orientation. You are self-sufficient and like to 
work in a fast moving environment. You are comfortable with managing 
your own design process and keeping deadlines. You should have a genuine 
interest for fashion and trends, as well as a strong eye for colour, form, 
material and details.  
    We offer you a qualified role in a stimulating environment. The entire 
brand radiates entrepreneurship, vision and ambition. TRIWA is a brand that 
seriously values the importance of playfulness and unpretentiousness. We do 
not mind being provocative but in a creative and playful manner.  
 
The role includes: 
 

-‐ Planning and analysing a base for new collections 
-‐ Design two watch collections as well as sunglass collection each year 
-‐ Manage design collaborations  
-‐ Manage product development and produce sample collections with 

producers in Asia, amongst others.  
-‐ Develop Point of sales material, booths, storefronts and stores. 
-‐ Market - and trend analysis 

 
Key skills: 
 

-‐ Adobe CS6 
-‐ Rhino, Solidworks, Alias, or equivalent 3Dmodeling program 
-‐ Keyshot, or equivalent rendering software  
-‐ Strong communication- and interpersonal skills 
-‐ Understanding of consumers and trends in the fashion world 
-‐ You can work independently and can prioritise tasks and time 

efficiently 
 
 
Sounds interesting? Send your application with CV and portfolio to 
ludvig@triwa.com 
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TRIWA grundades 2007 med syftet att designa, tillverka och marknadsföra 
uttrycksfulla accessoarer med fokus på klockor. TRIWA ska vara ett ledande 
accessoarföretag som kontinuerligt erbjuder väldesignade produkter till ett 
konkurrenskraftigt pris genom nytänkande marknadsföring. Idag är vi 14 
medarbetare och sitter i unika lokaler i centrala Stockholm. 

 
PRODUKTDESIGNER 
 

Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och som ett steg in i framtiden vill 
vi anställa en chefsdesigner som tar ansvar för företagets framtida 
kollektioner. Tillsammans med kreativ chef och vårt produktråd ingår du i 
projekt rörande företagets framtida kollektioner, produktion och 
produktutveckling. I rollen ingår även utveckling av butiks- och 
displaymaterial. 
    Vi söker dig som har en industridesign- eller produktdesignutbildning. Du 
har minst 3 års erfarenhet av produktdesign gärna med inriktning mot 
accessoarer eller mode. Du gillar att arbeta i ett högt tempo och är 
självgående. Du kan driva en designprocess självständigt och kan hålla 
deadlines. Du bör ha ett genuint intresse för mode och trender, samt ett 
skarpt öga för färg, form, material och detaljer. 
    Vi erbjuder dig en kvalificerad roll i en stimulerande miljö. Hela bolaget 
utstrålar entreprenörskap, vision och ambition. TRIWA är ett varumärke som 
ser mycket allvarligt och seriöst på uppgiften att vara lekfullt och 
opretentiöst. Och vi har inget emot att vara provokativa men på ett kreativt, 
positivt, sätt. Vi som arbetar här brinner för vår produkt och satsar allt på 
att öka framgången för företaget. 

Arbetsuppgifter i korthet: 
 

-  Planera och ta fram underlag för nya kollektioner.  
-  Designa två klockkollektioner samt en glasögonkollektion per år  
-  Driva designsamarbeten  
-  Driva produktutveckling och framtagning av sample-kollektioner med      
våra producenter i bland annat Asien  
-  Utveckla Point of Sales material, montrar, skyltfönster och butiker.  
-  Omvärlds- och trendanalyser   
 

Kompetenser:  
 
-  Adobe CS6  
-  Rhino, Solidworks, Alias, eller motsvarande 3Dmodeleringsprogram  
-  Keyshot, eller motsvarande renderingsprogram  
-  Stark kommunikationsförmåga, samt ha lätt för att samarbeta och 
sätta sig in  i hur andra människor tänker  
-  Förståelse för konsument och trender i modevärlden  
-  Du kan arbeta självständigt och ha ett strukturerat arbetssätt ��� 
 

 
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och portfolio till 
ludvig@triwa.com  
 


