
 
   
 
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.  

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 

560 miljoner kronor. Företagets huvudkontor är placerat i Tranemo.  

Till produktionsenheten i Vedevåg söker vi nu efter en vikarierande produktionsoperatör 

På Teknos anläggning i Vedevåg produceras industrifärg för främst metall- och träapplicering. På 

produktionsenheten arbetar ca 40 medarbetare. Årligen produceras ca 3 miljoner liter färg. 

 

Vi behöver nu stärka upp vår produktion med ytterligare en produktionsoperatör med start 

omgående och 12 månader framåt, med möjlighet till förlängning.    

 

Som produktionsoperatör arbetar du med att framställa färg från råvara till färdig produkt. Som 

operatör är du en viktig del av den dagliga produktionsverksamheten där du arbetar med att 

genomföra färgtillverkningen med hjälp av instruktioner och följa recept med stor noggrannhet då 

varje färg är unik. I operatörsarbetet ingår även att aktivt samt med positiv inställning delta i vårt 

förbättringsarbete, 5S och Kaizen, då det är en del av Teknos utveckling. Säkerheten är viktig och 

därför ser vi att det ligger i rollen att följa säkerhetsbestämmelser och arbetsinstruktioner när det 

gäller bland annat arbetskläder, skyddsutrustning och maskiner.  

 

Din profil 

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 produktionsarbete eller från lagerarbete och om du har truckkort. För att 

söka tjänsten måste du har fyllt 18 år.  

 

Arbetstider 

Heltid (visstidsanställning), måndag till fredag, dagtid. Lön utgår enligt gällande kollektivavtal.  

 

Kontakt 

Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta produktionschef Jenny Baly på telefonnummer 0581–

645969 eller IF Metall Joakim Linberg på telefonnummer 0581–645976.  

 

Din ansökan 

Din ansökan innehållande personligt brev och CV vill vi ha senast den 25 april. Vi arbetar med 

löpande urval så välkommen med din ansökan så fort som möjligt. Du ansöker direkt i företagets 

rekryteringssystem Solaforce: teknos.solaforce.com/app/external/jobs/52?source=CAREER_SITE 

 

 


