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Vill du ha en fartfylld roll i en färgstark internationell organisation som arbetar med färg i alla 

nyanser? Som Teknisk Projektledare hos oss får du en nyckelroll i en dynamisk miljö som 

ständigt förändras. 

 

Som Teknisk Projektledare hos oss på NCS Colour kommer du att arbeta med kundanpassade 

lösningar från hela vår produkt- och tjänsteportfölj. Dessa spänner från traditionella fysiska 

produkter till färgindustrin, färgvalsverktyg till designers och arkitekter eller digitala 

mjukvarulösningar till bilindustrin. Rollen är framförallt operativ och typiskt är att du ena 

stunden självständigt driver kundprojekt, eller jobbar i projektformat med att samordna 

interna och externa resurser, medan du i nästa stöttar säljteamet med teknisk kompetens inom 

våra produkter/tjänster. 

Som Teknisk Projektledare hos oss arbetar du självständigt men i nära samarbete med 

Technical Team Leader, som du också rapporterar till. Du sitter på huvudkontoret i 

Stockholm och har dina internationellt baserade kollegor i Kina och Tyskland och 

kundrelationer runt om i hela världen. Du är en fena på att jobba tvärfunktionellt såväl internt 

som med kunder och tycker att den här beskrivningen stämmer på det du vill göra och hur du 

är som person. 

Som Projektledare kommer du att ha många kontaktytor både internt och externt med kunder 

och samarbetspartners. Förutom att du driver tidsbegränsade projekt kommer du även arbeta 

långsiktigt med att stötta kunder i CAPQ – vår molnbaserade SaaS-lösning för 

färgkommunikation. Du kommer att ta fram, koordinera, genomföra och följa upp 

projektplaner, arbeta med allt från kommunikation och administration, till rent tekniska 

uppgifter. Du kommer mäta och analysera spektraldata, optimera tjänster för kund samt sätta 

tekniska resultat i en kontext som gör det förståeligt för icke-tekniker. 

Vi söker dig med en grym projektledarförmåga, du är snabb, flexibel och lösningsorienterad. 

Du ser ordning och reda som självklarheter för att kunna ha koll i jobbet. Du har lätt för att få 

med dig andra i olika aktiviteter, projekt och förändringar. Du är trygg och en socialt 

kompetent person som gillar att ha många kontakter, man vänder sig gärna till dig både för att 

kunna bolla idéer såväl som att helt enkelt snacka en stund. Du har lätt för att lära dig nya 

saker, har ett analytiskt sinne och är uppmärksam på detaljer. Du har ett genuint intresse för 

teknik och utveckling. Andra kallar dig nog för envis, du är ihärdig och ser till att genomföra 

det du åtagit dig. 
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 Läst minst 3-årig tekniskt program på eftergymnasial nivå. 

 Jobbat i 1-3 år i en projektledarroll med kombinationen av planering och 

genomförande. Om det är en större eller mindre organisation är mindre viktigt – men 

sannolikt har du arbetat inom B2B på något sätt. 

 Jobbat mestadels operativt men även deltagit i strategiska diskussioner för att exekvera 

och följa upp på strategiska planer. 

 Erfarenhet från att arbeta brett med kombination av löpande rutiner och projekt 

samtidigt. 

 Skrivit allt från presentationer till kundkommunikation på engelska – din engelska är 

alltså helt flytande även i skrift. 

 Känsla för digitala verktyg och flöden där webben är central. 

 Arbetar obehindrat i Microsoft Office programmen. 

Under 40 år har vi hjälpt våra kunder med att utveckla och kommunicera produkter och 

tjänster där färg är en avgörande faktor för framgång. 

Med NCS Systemet som grund, vårt tredimensionella och vetenskapligt framtagna färgsystem 

som rymmer och visualiserar alla färger i färgrymden, underlättar vi navigation, 

kommunikation och kontroll av färger. Vår vision är att förenkla definiering av färg, hjälpa 

kunder att förstå sambandet mellan färg, ljus och material för att nå önskat resultat – från 

designprocess till produktion. 

Våra kunder finns i mer än 80 länder världen över. Vi erbjuder fysiska färgprodukter, digitala 

lösningar, tjänster och inspiration från vårt globala huvudkontor i Stockholm, Sverige samt 

kontor i Tyskland och Kina. IKEA, Siemens, H&M, Electrolux, Toyota, Jotun och Volvo är 

några av de företag som vi är stolta över att arbeta med. 

Vi på NCS är färgexperter och världsledande inom att kommunicera, visualisera, kontrollera 

och navigera färg. Hos oss får du möjligheten att vara med och påverka vår utveckling framåt 

tillsammans med engagerade kollegor som trivs på jobbet. I härliga miljöer på Fridhemsplan 

fulla av kunskap, färg och inspiration vill vi att ditt driv och entusiasm skall få avtryck och 

utväxling.  

Jag ser fram emot att få din ansökan med CV & personligt brev via mail så snart som möjligt, 

dock senast den 30 november 2018. Intervjuer sker löpande. Välkommen att arbeta med oss 

på NCS Colour! 

Nikolina Frisk, Technical Team Leader                                                  

Nikolina.frisk@ncscolour.com 
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