
 

 
"… det har gått väldigt bra för oss …" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Elisabeth Tein och är innesäljare på Industri. 

Totalt har jag jobbat 21 år här på Tikkurila. Jag tar emot 

orders från våra grossister och direktkunder, däribland flera 

riktigt stora industrikunder. Jag arbetar mycket med 

industrigolv, och är inköpare för golvtillbehör i Sverige. Alla 

vi på Industri är involverade i det mesta som händer på 

avdelningen. Vi känner oftast våra kunder väl och har i 

regel haft en lång och nära kundrelation sedan många år. 

Jag tycker att det roligt med kundkontakterna och pratar 

gärna mycket med dem. Vi är ett bra gäng hos oss, vi 

skrattar mycket och trivs ihop! 

På g just nu: 

Just nu har jag koll på ett stort golvprojekt. Det är en stor 

affär och de behöver ha material veckovis, och jag ser till 

att ha varorna hemma så att de kan levereras i tid. Vi 

jobbar också en hel del med är våra duktiga återförsäljare, t.ex. OEM-kunder, entreprenörer och 

träpanelkunder.  

Bäst 2015 

Det har gått väldigt bra för oss, det är väldigt kul. Vi har haft många projekt med golv och 

parkeringsgarage. Och så är det stort att min son börjar inom förtaget nu, i yrkesbutiken i Ulvsunda. 

Det tar jag med mig från 2015...  

Fokus 2016  

Vi ska skapa tillväxt inom nya områden – det blir spännande!  

Min okända talang:  

De flesta på Industri vet nog det mesta om mig. Jag kan stenografi, som man inte har något nytta av 

idag, men som är kul att kunna. För 2 år sedan tog jag mig själv i kragen och började motionera, det 

blev i första hand Zumba och efter det är jag frälst! Den här tiden på året går jag och min man ofta på 

julmarknader och i år åker vi till Riga ett par dagar – de har en väldigt ”mysig” julmarknad. 
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