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Colour 
Specialist 
Vill du ha en fartfylld roll i en 
färgstark internationell 
organisation som arbetar med 
färg i alla nyanser? Som 
Colour Specialist hos oss 
arbetar du i en dynamisk miljö 
som kontinuerligt utvecklas. 
 
 
ROLLEN 
Som Colour Specialist hos oss på NCS Colour arbetar du i en 
blandad laboratorie- och kontorsmiljö. Ditt uppdrag att utföra 
produktion och support av tekniska varor och tjänster samt 
kvalitetskontroll av specialprodukter. Du arbetar med 
konsulttjänster inom färg, såsom receptframtagning och 
färgbrytning och ansvarar för att ta fram specialfärgprover, 
som används som verktyg i färgstyrningsprojekt för våra 
kunder. Du deltar i olika projekt och utför mätuppdrag samt 
skriver standardrapporter till våra kunder.  
Du motiveras av kontakter med kunder för att lösa deras 
färgproblem och har idag ett färgintresse som du vill fördjupa 
och utveckla. 
Vi ser gärna att du inte har några problem att arbeta 
självständigt mot uppsatta mål, samtidigt som du har ett 
nära samarbete med Operationsteamet, som idag består av 
nio medarbetare. 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. 
 
MER OM DIG 
Vi söker dig som är serviceinriktad, med en positiv framtoning. 
Du är noggrann, ansvarstagande och lyhörd – samtidigt som 
du har sinne för detaljer, är strukturerad och 
lösningsorienterad.  
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Du ser ordning och reda som självklarheter för att kunna ha 
koll i jobbet. Andra kallar dig nog för envis, du är ihärdig och 
ser till att genomföra det du åtagit dig. Du är nyfiken och 
intresserad att lära dig nya områden allt eftersom 
affärsområdet utvecklas. 
 
DIN BAKGRUND 

• Du har en stor passion för färg och material, och tycker 
om att arbeta praktiskt. 

• Du drivs av tekniska utmaningar och att hitta lösningar 
på dem. 

• Du har erfarenhet av kulörmatchning och receptering 
sen tidigare, gärna på olika material. 

• Du arbetar obehindrat i Microsoft Office programmen. 
• Tidigare erfarenhet av kundkommunikation på 

engelska – i både tal och skrift. 
• Har du tidigare erfarenhet av kulörmätning och 

kvalitetsbedömningar är det starkt meriterande. 
 
 
NCS COLOUR 
Passionerade färgexperter! 
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. IKEA, 
Siemens, H&M, Electrolux, Toyota, Jotun och Volvo är några av 
de företag som vi är stolta över att arbeta med. 
 
 
NCS COLOUR ERBJUDER 
Vi på NCS Colour 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. 
 
ANSÖK 
Jag ser fram emot att få din ansökan med CV & personligt 
brev via mail så snart som möjligt, dock senast den 31 mars 
2022.  
 
Välkommen att arbeta med oss på NCS Colour! 
 
Nikolina Frisk 
Teamledare, Projektledning 
nikolina.frisk@ncscolour.com   


