
Vikarierande butikssäljare till yrkesbutiken i Västberga
Halvtidsvikariat i 3 månader med chans till förlängning
 
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. 

 
Om tjänsten och din roll
Är du en driven, social och skicklig försäljare? Då vill vi komma i kontakt med dig. 

På Teknos strävar vi efter att ge våra kunder det lilla extra, det som vi kallar löjligt bra service.  
Vi är stolta över våra produkter och i rollen som butikssäljare väntar både stimulerande 
utmaningar och goda utvecklingsmöjligheter.

Som vikarierande butikssäljare hos oss kommer du att jobba med försäljning, rådgivning och 
färgbrytning med mera. Erfarenhet från liknande tjänster är meriterande, men det viktigaste 
är vem du är som person och att du brinner för att göra skillnad varje dag.

Omfattning
Halvtidsvikariat (20 tim/vecka) i 3 månader med chans till förlängning.  
Start enligt överenskommelse. 

Sista ansökningsdag
8 november 2017. Anställning sker löpande.

Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta marknadschef Urban Holm på 070-529 51 09.

Ansökan skickas till:
urban.holm@teknos.se

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER


