
 
 

Teknoskoncernen är en av Europas ledande leverantörer av industrifärger och har en stark position 
inom detaljhandeln för konsument- och yrkesmålerifärger. Vi fokuserar starkt på våra produkters 
kvalitet och prestanda, investerar kraftigt i forskning och utveckling och har ett skarpt fokus på 
miljöfrågor. Teknos grundades 1948 i Finland och är ett familjeägt företag. Vår VD och ägare, Paula 
Salastie representerar den tredje generationen av Kiikka-familjen. Sedan starten har koncernen utökat 
sin närvaro till mer än 20 länder och vi sysselsätter över 1 500 personer globalt varav 190 av dem är 
dedikerade till forskning och utveckling. Vår strategi är att växa fort och lönsamt.  
Teknos har produktionsanläggningar i 11 länder - Finland, Sverige, Danmark, Nederländerna, 
Tyskland, Polen, Ryssland, Lichtenstein, USA, Malaysia och Kina, och försäljningsbolag i 18 länder. I 
Sverige finns Teknos representerade i Tranemo och Vedevåg. Antal anställda i Sverige uppgår till  
ca 120 och bolaget omsätter ca 490 miljoner kronor. Läs mer på www.teknos.com  

Utvecklingsingenjör  
Till stabilt, lönsamt och offensivt tillväxtbolag 

 

Du kommer till en verksamhet med korta beslutsvägar där ärlighet och flexibilitet är självklarheter för 

oss. Du erbjuds en roll med stort mandat i ett stabilt, lönsamt och offensivt tillväxtbolag. Inom Teknos 

finns det goda chanser till både utbildning och personlig utveckling.  

 

Om rollen 

Utvecklingslaboratoriet i Vedevåg är ett av tre utvecklingscentra inom Teknoskoncernen. De andra två 

finns i Danmark och Finland där koncernens huvudkontor finns. Vårt mål är att erbjuda färger och 

lacker som uppfyller kundernas behov samtidigt som vi skapar mervärde för våra kunder. Det är 

företagets policy att alla beslut fattas inte bara ur ekonomisk synvinkel utan också från miljösynpunkt 

och etisk synvinkel. Vår styrka är bolagets tekniska kompetens som stöds av starka satsningar inom 

forskning och produktutveckling. Teknos siktar på att vara en färgleverantör som kunder sätter på 

första plats. I detta arbete blir du en viktig kugge! 

 

Som utvecklingsingenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utveckla nya samt förbättra befintliga 

produkter och produktkvaliteter. Detta genom att tillverka färg i labskala och utvärdera parametrar som 

härdningstid, hårdhet, kemikaliebeständighet, kulör, glans, rostskydd samt utvärdering av färgens 

lämplighet för olika typer av trä- och metallindustri.  

 

Du ger support vid tekniska produktfrågor till våra kunder, ger intern produktionssupport rörande 
recepturer och produkter samt arbetar nära våra säljare och servicetekniker. 
Dina dagar är varierande och du arbetar både i längre projekt och med uppgifter med kortare 
tidsperspektiv.  
 
Inom R&D är vi nio personer. I ditt dagliga arbete har du god stötting av två koordinatorer med 
gedigen erfarenhet inom branschen. Du rapporterar till chef för R&D som också finns på plats i 
Vedevåg.   

 

Vår kandidat 

Vi tror att du har antingen en gedigen utbildning inom kemi och är i början av din karriär alternativt har 

du skaffat dig motsvarande erfarenhet genom att arbeta som utvecklingsingenjör inom tillverkande 

industri. Erfarenhet från färgbranschen eller tidigare laborativt arbete är meriterande. 
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Då vårt koncernspråk är engelska är det viktigt att du känner dig bekväm att tala och skriva både 

svenska och engelska.   

 

Som person är du praktiskt lagd och med ett stort engagemang och driv vill du hitta den bästa lösning 

för kunden. Du är noggrann och ordningsam samt har en god dokumentationsförmåga.  

Du uppskattar att arbeta med frihet under ansvar men gillar också att tillhöra en grupp och ser 

tjusningen med att bolla med andra och utvecklas tillsammans. Du har en god social och 

kommunikativ förmåga och uppskattar att ha många kontaktytor, både internt och externt. 

 

Kontaktuppgifter 

I denna rekrytering samarbetar vi med Consensus. Frågor om tjänsten besvaras av Lena Ahlin,  

070-374 34 94. Din ansökan registrerar du på www.consensus.nu så snart som möjligt, dock senast 

12/6. 

 

Välkommen! 
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