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Viktor Lindbäck kan bli Årets unga VD

Viktor Lindbäck, designer,VD och grundare av det norrländska möbelföretaget Resize Design, är nominerad till utmärkelsen Årets unga VD. Endast 23 år gamla Viktor Lindbäck har
redan mottagit flera priser för sina framgångar som designer och entreprenör.
”Det känns väldigt bra, både för mig och kollegorna. Vi kompletterar varandra vilket är viktigt för att nå våra
mål. Vägen hit har dock inte varit spikrak. Jag har haft en tuff tid bakom mig men jag tror att utmaningar är bra
– man får växa och lära sig något nytt”, säger Viktor.
”Någonting jag har lärt mig är att omge sig med ärliga personer som har samma värdegrund. Idag har jag ett
team av goda kollegor som tänker outside the box, jobbar mot samma mål och brinner för samma sak som
jag - smarta lösningar, vacker design och äkta hantverk från Norrland. Vi har otroligt roligt ihop och umgås gärna
även privat. Nomineringen är en bekräftelse på att vi är på rätt väg.”
Bakom det nyinstiftade priset Årets Unga VD står Tidningen Entreprenör, ledarskapssajten Motivation.se och
utbildningsföretaget Executive People. En jury utser vinnaren i samband med den årliga galan Årets vd på Berns
salonger i Stockholm den 10 november. Omröstningen pågår till den 30 september 2014 på www.åretsvd.se
Om Viktor Lindbäck
Viktor växte upp i Skellefteå och redan som 8-åring började han rita möbler tillsammans med sin farfar som var ingenjör.
Nyfikenheten och lusten att skapa har följt med honom sedan dess. Viktor flyttade till Stockholm för att studera på KTH
och eftersom det råder stor bostadsbrist fick han flytta ofta. I många lägenheter fanns det ingen bra förvaring och som
hyresgäst kunde man inte bara skruva upp hyllor i väggarna hur som helst. Då började Viktor skissa på en egen lösning
som skulle vara snygg, enkel att ta med sig när man flyttar och inte förstör rummet. Resultatet blev ett möbelsystem med
svävande moduler som fästs på en pelare. Möbeln lämnar inga märken när man flyttar eller vill möblera om.
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