
 

 

Permascand AB söker en Teamledare  

inom Coating & Surface Treatment 

Vi söker en driven Teamledare för att gå med i vårt växande team 

Ditt arbetsområde kommer att vara inom avdelningen Coating & Surface Treatment där du 

kommer leda och fördela dagligt arbete inklusive skiftgång.  

Avdelningen ansvarar för företagets ytbehandlingsprocess. Fokus för avdelningen är att 

leverera produkter med katalytiska beläggningar för användning i elektrokemiska processer. 

 

Kvalificering och personliga egenskaper 

Vi ser att du har en dokumenterad ledarerfarenhet. Har du din ledarerfarenhet från verkstad, 

industri samt process är det meriterande. I grunden har du en efter-gymnasial utbildning med 

teknikinriktning och det är meriterande om du arbetat inom tillverkningsindustrin. 

Som person är du strukturerad och välorganiserad samt resultatorienterad och självmotiverad 

med ett proaktivt synsätt. Du har förmågan att driva kontinuerlig processförbättring. Vi lägger 

stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, flexibel, 

initiativtagande, teamorienterad och positiv.  

Ett strukturerat arbetssätt och god ordning och reda är en förutsättning för att hantera 

arbetsuppgifterna på ett bra sätt. 

Om Permascand 

Permascand är en teknologidriven tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar - 

baserade på egna katalytiska beläggningar - för rena tekniska applikationer. Med ett 

kundorienterat fokus har företaget levererat elektroder och eftermarknadstjänster för en 

mängd olika branscher i nästan 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk, Sverige, 

med verksamhet inklusive FoU, teknikutveckling och produktion, med kontor i Göteborg, 

Sverige och Vancouver, Kanada. För mer information besök: www.permascand.com 

 

Kontakt 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Jan Ekblad.  

Du når honom på 070-258 35 60. 

 

Ansökan 

Vill du bli en av oss? Skicka oss din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt 

intervjuar kandidater i denna rekrytering. 

 

Sista ansökningsdagen är 16 juni och du sänder dina ansökningshandlingar till: 

recruitment@permascand.com 

 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.  

Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 


