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WE MAKE THE WORLD LAST LONGER 

 
 

Teknos AB söker en Produktchef inom vårt nya affärsområde 

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. 

Koncernen sysselsätter cirka 1 700 personer och har en årlig försäljning på cirka 400 miljoner euro. 

Teknos är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom 

detaljhandel för konsument- och målerifärger. Teknos grundades 1948 och är ett av Finlands största 

familjeägda företag. Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla 

smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar.  

Genom att alltid arbeta i nära samarbete med sina kunder och genom en stark tro på att företagets 

personal är avgörande för dess framgångar, har Teknos skapat en företagskultur som utgår från 

familjevärden. Varje medarbetare får göra sin röst hörd och uppmuntras till att ta egna initiativ. Teknos 

mål är att ta vara på den stora potential som dess personal besitter för att skapa nya lösningar för sina 

kunder. Teknos har på senare år växt snabbt och inför framtiden har företaget en stark tillväxtstrategi. 

För att fortsatt leda vägen inom branschen, och kunna ge bästa möjliga service till kunder, vill Teknos nu 

anställa en Produktchef för Polyurea och Golv.  

Din roll 

I linje med vår offensiva tillväxtstrategi kommer vi att utveckla och öka försäljningen inom Polyurea och 

golvfärg. I vår nyinrättade tjänst som Produktchef för Polyurea och Golv är det ditt ansvar att utveckla 

detta segment till ett lönsamt och välfungerande affärsområde. Du har produktansvar och 

sortimentsansvar för vår svenska marknad och är en viktig länk mellan marknadsavdelningen och vårt 

R&D center. 

I rollen ingår bland annat att:  

• Ge teknisk support och rådgivning till kund 

• Supportera säljorganisationen för produktområdet 

• Självständigt leda och driva kundprojekt samt övrigt försäljningsarbete  

• Regelbunden bearbetning av såväl gamla som nya potentiella kunder. 

• Prissättning och offertgivning  

• Deltagande i mässor och utställningar 

• Reklamationshantering och uppföljning  

• Kundutbildningar  

 

Den nyinrättade rollen ingår i vår avdelning General Industry & Powder Coatings. Dina närmsta kollegor 

arbetar med fältförsäljning, teknisk support och kundtjänst. För att lyckas i rollen har du även hjälp av 

kollegorna inom vårt R&D center.   

En sak är säker; du kommer aldrig att få tråkigt och du kommer till en trevlig avdelning med hög kollegial 

samhörighet!  

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är utåtriktad och har lätt för att knyta kontakter med människor. Din personlighet 

präglas av systematik, god prioriteringsförmåga och ett stort intresse för våra kunders behov.  

Det är en självklarhet att du kan uttrycka dig väl i svenska och engelska språket, både i tal och skrift.  
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Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och ett kunnande inom industriell färg. Har du tidigare 

arbetat med ytbehandling inom industrin är det ett stort plus. Har du en högskoleutbildning inom kemi 

eller annan teknisk inriktning ser vi detta som en fördel.  

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.  

Omfattning 

Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Tjänsten innebär resor, vilket gör att körkort 

erfordras.  

Kontakt 

För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Göran Sigfridsson, +46 325 61 95 20.  

För information om rekryteringsprocessen kontakta HR manager Hillevi Moberg, 0325- 61 95 43.  

Din ansökan vill vi ha till hillevi.moberg@teknos.se senast den 8 oktober. För mer information om 

Teknos AB, se www.teknos.se 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:hillevi.moberg@teknos.se
http://www.teknos.se/

