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

Koncernen sysselsätter cirka 1 800 personer och har en årlig försäljning på cirka 384 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.   

I Sverige finns Teknos representerade i Tranemo, Örnsköldsvik och i Vedevåg. Dessutom har företaget 

7 butiker runt om kring i Sverige. Totalt har Teknos i Sverige cirka 150 anställda och omsätter cirka 

500 miljoner kronor. Företagets huvudkontor är placerat i Tranemo.  

Till företagets centrallager i Tranemo söker vi nu efter säsongsanställda lagermedarbetare.  

På vårt centrallager i Tranemo arbetar cirka 20 personer och under vår högsäsong, som sträcker sig 

mellan april till september, behöver vi förstärka teamet med två personer. Vi erbjuder dig en 

utvecklande och varierande roll i ett internationellt och marknadsledande företag där du blir en del 

av ett framgångsrikt team. Vi är ett kundorienterat företag med fokus på service och kvalitet.  

 

Dina arbetsuppgifter 

Som lagermedarbetare kommer du bland annat att få köra truck, packa och plocka varor samt 

hantera lastning och lossning. Du kommer att hantera in- och utleveranser av varor.  

 

Din profil 

Du tycker om att ge service till leverantörer och kunder. Som person gillar du att arbeta i team och 

har lätt för att samarbeta med andra. Du är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Det är 

meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom lagerarbete och om du har truckkort. För 

att söka tjänsten måste du har fyllt 18 år.  

 

Arbetstider 

Heltid, måndag till fredag, dagtid. 6 månaders säsongsanställning under perioden april till september. 

Lön utgår enligt gällande kollektivavtal.  

 

Kontakt 

Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta lagerchef Donald Lorentzson Matzén på 

telefonnummer 0325-61 95 63. Magnus Dahl, IF Metall, telefonnummer 0325-61 95 67.  

 

Din ansökan, innehållande personligt brev och CV vill vi ha senast den 17 februari 2019. Du söker 

tjänsten via företagets rekryteringssystem: 

teknos.solaforce.com/app/external/jobs/28?source=CAREER_SITE 

 

 

 


