
   
 
 

 

Hagmans Nordic AB är specialister på skydd och behandling av ytor. Vi utvecklar, producerar och säljer 
produkter för skydd och behandling av ytor till våra egna och våra kunders varumärken. I vår portfölj ingår 
bl.a. Hagmans, Starta, Landora och Colorex, några av nordens mest efterfrågade varumärken på färg och 
bygg-, respektive fordonsmarknaden. Huvudkontoret ligger i Fritsla utanför Borås. Hagmans Nordic ingår i 
Limhamnshus Industri AB som i sin tur är en del av familjeägda Limhamnshusgruppen. Läs mer på 
hagmansnordic.com. 

 
Med en unik affärsmodell och tydlig tillväxtstrategi har bolagen vuxit kraftigt de senaste fem åren. 
Organisk försäljningsökning och förvärv av kompletterande bolag säkerställer ett brett utbud inom 
ytbehandling och ett stabilt återförsäljarled. Vår Produktchef för Färg & Bygg går vidare mot nya 
utmaningar och vi söker nu hans efterträdare. 
 

 
Produktchef Färg & Bygg 
 
 
Som Produktchef Färg & Bygg ansvarar du för och leder arbetet kring företagets produktportfölj och 
dess medföljande interna processer. Produktchefen står för löpande analyser av marknaden samt 
projekterar nya produkter och produktområden. Du ingår i företagets sortimentsråd. 
 
 
Vem är du? 
Vi har en tydlig tillväxtkultur och söker Produktchef som drivs av utveckling och vill vara med och ta 
vår produktportfölj till nästa nivå. Du har en naturlig fallenhet för att analysera marknader och att driva 
utveckling därefter. 
 
För att lyckas i rollen behöver du vara en strategisk och noggrann person som är van att driva projekt 
och skapa tydliga processer och flöden internt. Vi önskar att du har erfarenhet av liknande tjänster, 
gärna inom vår bransch.  
 
Vi kommer fästa stor vikt vid att du är proaktiv i ditt arbete och att du besitter förmågan att 
kommunicera med olika enheter, såväl internt och externt. Du talar och skriver svenska och engelska 
obehindrat. Kunskap kring IT och vana vid att jobba i affärssystem är en förutsättning. 
Tjänsten innebär en del resor. 
 
 
  
Senaste ansökningsdag är 10 juni. Intervjuer och urval sker löpande. Ansökan skickas till Klas 
Bohman på klas.bohman@hagmansnordic.com. Frågor besvaras av Försäljningschef Anders Alfreus 
(070-645 05 70) eller Klas Bohman, personalansvarig, (070-722 92 87). Välkommen med din 
ansökan!  
 
 
 
 
 


