
Kundfokuserad UX-designer till Safer Society Group 

Vill du arbeta på ett bolag där du bidrar till att göra verklig skillnad i världen? 
Ett bolag som arbetar med spjutspetsteknik i den absoluta framkanten och som samarbetar med de största 

polismyndigheterna i världen, globala företag och framstående intresseorganisationer? 

Safer Society Group utvecklar tekniska bolag med målet att skapa ett tryggare och bättre samhälle. Idag har vi 

ett flertal världsledande tekniska IT-lösningar – och vi har ett ständigt fokus på nyutveckling. 

Just nu behöver vi förstärkning av UX-designers till våra utvecklingsteam – och det är där du kommer in!   

Det här får du göra: 

Du kommer att ha mycket stort inflytande över utformningen av produkterna du arbetar med och kommer att 

få användning för såväl lo-fi- som hi-fi-tekniker i ditt arbete. Tillsammans med de andra i ditt utvecklingsteam 

arbetar ni gemensamt för att hitta bra och effektiva lösningar men du kommer att vara specialisten och en 

nyckelperson som har ett öga för både grafiska detaljer som användbarhet. 

Så här jobbar vi: 
Här på Safer Society Group arbetar vi efter eget ansvar och mycket ansvar delegeras ner till utvecklingsteamen.  

Teamet har stor möjlighet att påverka produkterna från ax till limpa och tar såväl stora som små designbeslut. 

Det innebär att du måste trivas i en roll där du tillsammans med resten av teamet får planera och genomföra 

en stor del av arbetet själva och det är viktigt att du kan avgöra när pixel-perfektion krävs likaväl som när quick 

n’ dirty är att föredra. Vi är snabbfotade, arbetar agilt och processförbättring är något som alltid står högt upp 

på vår prioritetslista!  

Vi söker dig som är duktig på:  

 Interaktionsdesign och visuell design. 

 Användarbarhetstestmetoder.  

 Att skapa interaktiva prototyper. 

 Att agera som användarens företrädare. 

 Att förstå olika tekniska plattformar och vad det innebär för designen. 

 Att uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift. 

 Att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. 

Vi tror att du kommer att trivas extra bra om du: 

 Är driven, självgående och tycker om att utvecklas. 

 Tycker om att arbeta i mindre team och bryr dig om dina arbetskamrater. 

 Gärna tar initiativ till förbättringar och är prestigelös. 

 Har en stor portion humor att förgylla vardagen med.  

Du kommer få stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och mängder av värdefull erfarenhet, inte minst 
genom den internationella miljö vi arbetar i. 
 
Är du den vi tror, kommer du att mötas av likasinnade och kommer med största sannolikhet att trivas hos oss. 
Trots att det vi sysslar med är nog så allvarligt, kommer du att märka att det är en arbetsplats med ovanligt 
högt i tak och ett gäng som alltid har nära till skratt. 
 
Start: Omgående, med hänsyn till ev. uppsägningstid 
Plats: Göteborg 
 
Ansökan 
I denna rekrytering samarbetar vi med Ehrenborg Rekrytering. Du söker tjänsten genom att skicka in CV eller en 
länk till din LinkedIn-profil till lovisa@ehtu.se. 
Urval och intervjuer sker löpande så dröj inte med att skicka in din ansökan. Eventuella frågor besvaras av 
Lovisa Ehrenborg på lovisa@ehtu.se eller på telefon 0707 78 2130. 
Läs mer om oss på Safer Society Group på www.safersociety.com. 
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