
FUN @ WORK
Vi på Flextrus är ledande i Europa på att utveckla och tillverka förpackningsmaterial. Våra 
material används för att packa livsmedel, läkemedel och annat som kräver lite mer – både i 
Sverige och resten av Europa.

NÄRA VÅRA KUNDER MED STOR KUNSKAP
Flextrus har valt att satsa på produktion i Sverige och 
England inom teknik som vi är riktigt bra på. Vi bryr oss 
lite extra om våra kunder och samarbetar nära dem för 
att dela med oss av vår stora förpackningskunskap och 
utveckla nya förpackningar tillsammans. Vi vill vara det 
naturliga valet, och då menar vi både det självklara och det 
miljöanpassade valet, för våra kunder.

FÖRPACKNINGAR I DIN VARDAG
Vi tillverkar förpackningsmaterial i våra extruderings-, 
laminerings- och tryckmaskiner dygnet runt, sju dagar i 
veckan. Varje år levererar vi mer än 210 miljoner kvadrat-
meter material som används till att packa t.ex. ost, kött, 
sås- och soppulver, nötter, godis och läkemedel i. Förpack-
ningar gjorda av våra material finns i de flesta mataffärer 
och du har säkert ett antal hemma.

HÖG KVALITET OCH SÄKERHET
Kvalitet och säkerhet är viktigt för oss alla på Flextrus. 
Våra produkter ska ha bäst kvalitet och vi strävar efter 
ha en så säker och trevlig arbetsmiljö som det går.

VI HAR KUL PÅ JOBBET
Vi är 320 engagerade medarbetare i Lund, Helsingborg, 
Halmstad och Storbritannien. Vi är bl.a. högskole-, 
process- och civilingenjörer, marknadsekonomer och 
administratörer. Under sommar månaderna anställer vi 
ca 70 sommarjobbare varje år. Då söker vi främst bli-
vande processingenjörer, kemister och tekniskt kunnig 
personal. Hos oss för du jobba med många olika saker, 
vara med och påverka och utvecklas med ett lönsamt 
och växande företag.
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GRÖN INNOVATION
Vi vill utveckla förpackningar som belastar miljön så lite 
som möjligt. Våra produkter görs av flera tunna skikt av 
papper och olika plaster för att få alla önskade egenska-
per, men ändå använda så lite material som möjligt. Vi 
använder gärna recirkulerat eller förnyelsebart råmate-
rial och försöker minska energianvändningen.

KONTAKT
Jessica Dworeck, 046 - 46 18 32 92
jessica.dworeck@flextrus.com

HEMSIDA
www.flextrus.com

ADRESS

Flextrus AB
Lund Business Park
Maskinvägen 1
Box 22
221 00 LUND

Webbplats: www.flextrus.com

FLEXTRUS



”På naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet var kemi det ämne som  
var absolut roligast. Därför blev civilingenjörsprogrammet inom kemiteknik 
ett naturligt val för mig för fortsatta studier. Jag kom i kontakt med Flextrus 
under studierna på LTH och jag tyckte att det verkade vara ett bra företag 
att starta min karriär på. Mitt arbete inom innovation är varierat och kreativt 
och kräver att jag kan hålla många projekt igång samtidigt – precis så tycker 
jag det är roligt att jobba. Det bästa är att det är högt i tak och ett härligt 
arbetsklimat.” 

Amanda, Produktutvecklare 

MAKE PACKAGING A CAREER
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