
Annika Hedin ny Designchef på Lindex

Annika har en gedigen erfarenhet och har arbetat på Lindex sedan 1997 inom många olika roller, nu senast som konceptdesigner för Lindex
damsortiment.

”Vi är väldigt glada över att välkomna Annika till den strategiskt mycket viktiga rollen som Designchef hos oss. Annika har en lång erfarenhet av alla
aspekter inom designarbetet. Hon har en stark vilja att utveckla vårt modeerbjudande och kommer fortsätta det framgångsrika designarbetet på Lindex för
att ta ytterligare steg i att erbjuda våra kunder en modeupplevelse i världsklass”, säger Malin Lindgren, Design- och Inköpsdirektör på Lindex.

Annika Hedin börjar sin nya tjänst som Designchef den 1 december. Lindex har pratat med Annika om hennes nya spännande uppdrag.

Grattis Annika, hur känns det?
- Tack, det känns fantastiskt roligt och spännande, jag längtar efter att sätta igång genast. Mode och design är min stora passion och jag ser nu fram emot
att leda det fantastiska designteamet som vi har på Lindex.

Vad är det första du planerar att göra?
- Vi har en väl fungerade designprocess på Lindex och mycket kreativa och engagerade designers. Det viktigaste i min nya roll är att fortsätta fylla vår vision
"modeupplevelse i världsklass" med noga utvalda produkter och att fokusera på helhetstänket för våra core koncept. Hållbarhet är också ett viktigt område
som på olika sätt kommer in i designprocessen och som blir centralt för mig.

Rollen som Designchef tillhör Lindex inköpsavdelning som består av cirka 200 medarbetare med designers, inköpare, controllers och produktutvecklare för
att bara nämna några i de olika teamen som arbetar med att skapa mode till företagets över 490 butiker i 18 länder.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex 
Phone: 46 (0)31 739 50 60 
E-mail: miriam.tjernstrom@lindex.com

Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 butiker på 18 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


