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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 produktionsanläggning 

i Vedevåg söker vi nu en kvalitetskontrollant inom färgtillverkning.  

Teknos AB söker en kvalitetskontrollant inom färgtillverkning  

Du erbjuds en spännande roll i ett stabilt, lönsamt och offensivt tillväxtbolag. Inom Teknos finns det 

goda chanser till både utbildning och personlig utveckling. På Teknos anläggning i Vedevåg 

produceras färg för måleriindustrin. På produktionsenheten arbetar ca 40 medarbetare. Årligen 

produceras ca 4 miljoner liter färg. 

 

Om rollen 

Som kvalitetskontrollant är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utföra kontroller på vår produktion 

och att ta beslut om justeringar av produktionsbatcher. Kontrollen innefattar bland annat kulör, 

glans, viskositet, densitet och hårdhet. Du dokumenterar kontrollvärden i vårt MPS-system samt 

utför applikationskontroller av olika produkter. Förutom ett nära samarbete med kollega inom Q-lab 

har du ett nära samarbete med produktionen och med våra utvecklingsingenjörer. Dina dagar är 

varierande och präglas av ett högt tempo där du förväntas hantera många arbetsmoment parallellt. 

Vi strävar hela tiden efter att bli lite bättre för varje dag. I denna strävan vill vi att du tillsammans 

med produktionen är med och vidareutvecklar våra processer och metoder för att hela tiden arbeta 

smartare, effektivare och leverera produkter med hög kvalitet. Du rapporterar direkt till Platschef 

som också finns på plats i Vedevåg.  

Vår kandidat 

Vi tror att du har relevant utbildning med dokumenterade kemikunskaper, gärna eftergymnasiala 

kemistudier. Tidigare laborativt arbete är meriterande. 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, noggrann och ordningsam samt har en god dokumentationsförmåga. Med hjälp av god 

struktur och ett systematiskt tänkande hanterar du många moment parallellt utan att ge avkall på 

kvaliteten. Du gillar ett högt tempo, varierande dagar där du med kort varsel ibland får prioritera om 

utifrån kunders behov. Du har en god social och kommunikativ förmåga, stor portion eget driv och är 

en person som sprider glädje och entusiasm.  

Omfattning 

Heltid, tillsvidareanställning, tillträde snarast. Placeringsort Vedevåg. 

Kontakt  
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Din ansökan, innehållande personligt brev och CV vill vi ha senast den 11 november. Vi arbetar med 

löpande urval så vänta inte med din ansökan. Du ansöker direkt i företagets rekryteringssystem 

Solaforce: https://teknos.solaforce.com/app/external/jobs/15?source=CAREER_SITE 

För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Mikael Issakainen, tfn 070-866 6761 eller 

Unionens representant Victoria Broström, tfn 0581-64 59 61.  
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