
 

 
"… färger är för mig som musik …" 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Martha Avalos och jobbar som labbingenjör på 

supportlabbet, med både Industri, Trä och Deco. När jag 

började här för 22 år sedan var vi som en liten familj. Nu har vi 

vuxit enormt. Jag  ger support i Sverige och globalt, till små 

som stora kunder. Mitt jobb innebär att ha nära kontakt med 

kunden, göra tester, färganalyser, labba fram receptet i de 

olika brytsystem som jag jobbar med och ge support till våra 

tekniker och ordermottagning för ett lyckat resultat. Jag är 

ansvarig  för kulörförmula. Man måste vara lyhörd och 

noggrann för att vägleda kunden för att uppfylla deras 

kravspecifikationer. 

På g just nu: 

Just nu jag jobbar med två Fasadlasyr färgkartor som ska 

göras med en ny produkt och ger support med färgsättning till 

våra små och globala kunder. De har jag ett kontinuerligt 

samarbete med angående kulörer och visa tester.  Jag har 

också varit med på innovationsdagar och är med en grupp 

som arbetar med ett projekt som handlar om att utveckla och 

göra våra färger ännu bättre och mer hållbara.  

Bäst 2015 

Det här året har varit väldigt positivt och lärorik och när jag ser att mitt arbete har hjälpt företaget och 

kunderna att nå målet blir jag glad och positiv laddad. Jag hoppas att nästa år blir ännu bättre än år 

2015! 

Fokus 2016  

Jag ser fram emot nya utmanande projekt och att fortsätta att ge support till våra kunder. Dagarna går 

så snabbt när jag jobbar. Färger är för mig som musik, som en melodi. Man måste vara noggrann, ha 

en positiv inställning och vara koncentrerad. Då lyckas jag med mitt arbete.  

Det här visste kanske inte alla om mig:  

Jag gör mycket, bland annat är jag involverad i en dansförening, min familj dansar folkdans med 

internationellt tema. Jag tycker om att lösa problem och att hjälpa folk. Mina kollegor säger att jag alltid 

svarar ”Ingen fara, det ordnar sig” när de kommer till mig med olika frågeställningar. Livet är inte enkelt 

men man måste alltid tänka positivt. Alla önskar sig julklappar, men vi har redan den bästa julklappen: 

hälsan. Jag önskar alla en God Jul! 
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