
  
 
 

 

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER 

 
 

 

Vi söker en säljare till yrkesbutiken i Linköping 

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

Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig försäljning på cirka 307 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 vi nu 

anställa en butikssäljare till vår yrkesbutik i Linköping.  

Teknos har i dagsläget 5 butiker och vi har en stark tro på framtiden. Vill du vara med vår resa?!  

Din roll 

Som butikssäljare arbetar du med försäljning, rådgivning och färgbrytning till den professionella 

yrkesmålaren och till privatpersoner. Du ingår i ett glatt gäng om tre medarbetare och tillsammans 

strävar ni efter att ge kunden ”det lilla extra”. Du har en säljande personlighet och sätter stort värde i att 

förstå kundens behov och ge den bästa servicen.  

Körkort är ett krav.  

Erfarenhet från en liknande tjänst är en fördel, men vi värderar din personlighet högre. 

Omfattning 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50%. Du kommer under perioder erbjudas att arbeta fler timmar 

än detta. På sikt finns det stora möjligheter till högre sysselsättningsgrad.  

Provanställning kan komma att tillämpas.  

Du arbetar vardagar, dagtid.  

Kontakt 

Din ansökan vill vi ha senast den 11 mars. Frågor om tjänsten besvaras av butikschef Daniel Nilsson, 

+46 13 470 29 29. Du skickar in din ansökan via e-post till daniel.nilsson@teknos.se 

 

Vi ser fram emot att höra av dig!  
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