
 
 
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. 

Företagets strategi är att växa fort och lönsamt.  

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

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

560 miljoner kronor. Företagets huvudkontor är placerat i Tranemo. På Teknos site i Vedevåg 

produceras färg för måleriindustrin, årligen produceras ca 3 miljoner liter färg. 

Till produktionsenheten i Vedevåg söker vi en Fabrikschef för ett utmanande och omväxlande 

arbete.  

Fabrikschefen har huvudansvaret för enhetens utveckling och till din hjälp att du full support från 40 

av våra kunniga och motiverande medarbetare. Som fabrikschef har du det övergripande ansvaret att 

driva och utveckla den dagliga verksamheten genom ett ledarskap som fokuserar lika mycket på mål 

och resultat som på medarbetarnas trivsel och utveckling.  

I ditt ansvar ingår bland annat att: 

• Utveckla lönsamheten genom effektivisering och optimering av produktionsflöden, 

arbetsprocesser och resursplanering genom ständiga förbättringar 

• Säkerställa att produktionen håller en god kvalitet och att leveranser sker i rätt tid 

• Ta fram planer och beslutsunderlag för investeringar på fabriken, underhållsåtgärder och 

utbildningar 

• Ansvara för enhetens ekonomiska resultat och tillväxt mot uppsatta mål 

• Ansvara för personal-, arbetsmiljö-, samt ledningsfrågor. Du arbetar med att skapa 

teamkänsla, arbetsglädje och motivation där varje medarbetare trivs och känner sig sedd 

Tjänsten är placerad i Vedevåg (4 mil utanför Örebro) och du rapporterar till VD samt till Group 

Operations Director. Du har cirka 7 direktrapporterande medarbetare.   

Vem är du? 

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av verksamhetsledande befattning med personalansvar med 

fokus på verksamhetsutveckling med fördel inom tillverkningsindustrin. Vi ser gärna att du har någon 

form av akademisk utbildning som ingenjör eller inom ekonomi, alternativt motsvarande kunskaper 

förvärvade genom erfarenhet. Meriterande är erfarenhet av arbete med Lean och 

förbättringsarbete.  

Som person är du prestigelös, lyhörd och har en god kommunikativ förmåga samtidigt som du är 

resultatinriktad med ett tydligt fokus på målstyrning och uppföljning. Du har lätt för att inspirera och 

coacha andra och du drivs av att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. För att 

lyckas i rollern söker vi en person som har ett tydligt och starkt ledarskap.  



 
 
I tjänsten förekommer resor, både till huvudkontoret i Tranemo samt till övriga verksamheter inom 

bolaget. Vårt koncernspråk är engelska och befattningen kräver mycket goda kunskaper både 

muntligt och skriftligt. 

Omfattning 

Heltid, tillsvidareanställning, tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort Vedevåg. 

Kontakt  

För frågor om tjänsten, kontakta Tomas Kjellker, VD på tfn 070-667 61 64 eller Susanne Ohlsén, HR-

chef på tfn 0325-61 95 43.  

Ansökan 

Din ansökan vill vi ha senast den 16 juni.  

Vi arbetar med löpande urval så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker direkt 

i företagets rekryteringssystem Solaforce via följande länk: 

teknos.solaforce.com/app/external/jobs/63?source=CAREER_SITE 

 

 

 


