
 
   
 
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 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.  

Till utvecklingslaboratoriet i Vedevåg söker vi nu efter en strategisk och engagerad forsknings- och 

utvecklingschef 

På Teknos site i Vedevåg produceras färg för måleriindustrin. På produktionsenheten arbetar ca 40 

medarbetare, varav 9 personer på utvecklingslaboratoriet. Årligen produceras ca 3 miljoner liter färg. 

Utvecklingslaboratoriet utvecklar och förbättrar produkter för trä- och metallindustrin. Vi jobbar med 

utveckling mot våra lokala kunder i Sverige, liksom mot koncernkunder runt om i världen. Teknisk 

service, produktionssupport och samarbete med andra länder inom Teknos koncernen är andra 

viktiga delar av arbetet. Vi jobbar både i större långsiktiga projekt och med mindre uppdrag.  

Tjänsten innebär projektstyrning och projektledning, verksamhetsutveckling och planering av interna 

och externa uppdrag. Du samarbetar med produktion, marknadsavdelningar och andra funktioner 

inom bolaget. Vidare hanterar du kundklagomål och reklamationer och har kontakter med 

råvaruleverantörer. Du har personalansvar för ditt team som består av 9 medarbetare, är medlem i 

den lokala ledningsgruppen och rapporterar både till utvecklingschefer på koncernivå och till VD 

Sverige.  

Vi erbjuder 

Som en del av en växande koncern finns fördelen med att jobba på en mindre site och ingå i en större 

enhet. På en mindre site är beslutsvägarna korta och du har stor möjlighet att påverka. Som del i en 

större enhet finns utrymme för samarbete och utbyte med andra Teknos-länder.  

Inom Teknos finns det goda chanser till både utbildning och personlig utveckling och vi erbjuder dig 

ett arbete på ett företag som präglas av öppenhet, samarbete och god kamratanda. Tjänsten innebär 

ett varierande och utmanande arbete i ett internationellt företag.   

Vår kandidat 

Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom kemi eller liknande och att du har 

erfarenhet av projektledning och av att driva utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat.  

Det är meriterande om du har kunskaper om färgtillverkning, ständiga förbättringar och Lean. Har du 

dessutom insyn i miljöarbete och kunskap om EPR-system så är det meriterande.  

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver vara driven, engagerad och ha ett 

innovativt tankesätt. Då vårt koncernspråk är engelska är det viktigt att du känner dig bekväm att tala 

och skriva både svenska och engelska.  

Omfattning 



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

Kontakt  

För frågor om tjänsten, kontakt nuvarande R&D-chef Sofi Rosendahl på telefonnummer 0581-64 59 

52 

Ansökan 

Din ansökan vill vi ha senast den 28 april.  

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/55?source=CAREER_SITE 


