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I rollen som Kemiingenjör kommer du att ingå i 

ett team tillsammans med två andra personer 

som tillsammans utgör vår FoU-avdelning. Du 

kommer delta i och driva olika 

utvecklingsprojekt, både internt och 

tillsammans med våra internationella 

samarbetspartners inom områdena träskydd 

och färg. Det innebär planering, utförande och 

sammanställning av labbjobb, pilotförsök och 

tester på processnivå. 

Typiska projektområden inkluderar silikatkemi 

och penetrering av trä, träprojekt för ökad 

hållbarhet, färgkemi och ökad livslängd samt 

produktanpassning mot nya marknader. Du 

kommer även bistå vår produktionsavdelning i 

frågor kring den dagliga tillverkningen och den 

långsiktiga utvecklingen. Arbetet är mycket 

omväxlande, där långsiktiga projekt, 

projektledning och utförande, varvas med dag-

till-dag frågor som exempelvis rör 

konsumentkontakt, dokumentation, tull- och 

exportkontroll och vägledning för industriella 

partners. 

Vi söker dig som 
har en högre akademisk utbildning inom 

kemiteknik eller liknande. Det är meriterande 

om du redan idag jobbar eller har erfarenhet 

från färg- och träskyddsbranschen och det är 

ett plus om du har fördjupade kunskaper inom 

polymerteknik, oorganisk kemi, träteknik 

och/eller ytkemi. Tjänsten kommer utformas 

efter hur dina erfarenheter och kunskaper kan 

stärka organisationen. Du är obehindrad i det 

svenska språket och har mycket goda 

kunskaper i engelska. 

 
 
Det är även meriterande om du har: 

• Kunskap i områdena trä, silikatkemi, 

kiselkemi, silaner eller siloxaner 

• Erfarenheter av färgarbete och 

kunskaper om kulörutveckling 

• Erfarenhet av kemisk 

tillverkningsindustri 

• Erfarenhet i Python 

• Truckkörkort 

• Språkkunskaper utöver svenska och 

engelska 

För att trivas i den här rollen tror vi att du som 

person gillar att ta dig an nya utmaningar. Du 

är nyfiken, analytisk och noggrann. Du trivs i en 

roll där du får vara en kommunikativ lagspelare 

som samarbetar med andra samtidigt som du 

får utrymme för att planera, utföra och dra 

slutsatser i ditt arbete på ett självständigt sätt. 

Du skapar ordning och reda och har ett 

strukturerat arbetssätt där du dokumenterar 

noga och ser till att avsluta det du har påbörjat. 

Vad vi erbjuder dig 
Sioo erbjuder en spännande tjänst inom ett 

entreprenöriellt, expansivt bolag som är 

världsledande inom sitt område och har en 

stark miljödrivkraft. Här finns utrymme för 

kreativitet, innovation och att vara med i en 

mycket expansiv fas där beslutsvägarna är 

korta. Du får möjlighet att samarbeta med 

kunniga och drivna personer som förutom 

kollegorna på plats här i Göteborg även 

innefattar internationella FoU-team som består 

av ett antal professorer och teknologie 

doktorer inom kemiområdet, men också med 

test- och certifieringsinstitut runt om i världen.   

Ansökan 
I den här rekryteringen samarbetar Sioo Wood Protection med rekryteringsföretaget Jerrie. Vid frågor 

är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jonna Berglöv på jonna.berglov@jerrie.se. 

Du ansöker med bifogat CV på jerrie.se. Urval sker löpande så ett tips är att söka tjänsten så snart 

som möjligt, dock senast den 17 januari. 

https://jerrie.se/lediga-jobb/185181

