
Känner du till Pringels? Chips på tub. 
Det är Sonoco som tillverkar just den 
tuben och många andra förpackningar 
i både kartong och plast. I Sverige till-
verkar Sonoco främst kartonglindade 
hylsor till pappersindustrin. 

VÅR TILLVERKNING
Sonoco-Alcore tillhör den globala för-
packningskonsernen Sonoco och har 
tillverkning i över 30 länder. Vi tillverkar 
en mängd olika produkter till förpack-
ningsindustrin. I Sverige tillverkar vi 
främst kartonlindande hylsor som an-
vänds som kärna till att rulla upp pro-
dukter på såsom papper, tejp, plastfilm, 
tyger mm. Som en toapappersrulle fast 
större och starkare. 

EGNA PAPPERSBRUK
Den kartong vi använder till att produ-
cera kartongkärnor av tillverkar vi till 
största del själva i våra pappersbruk. 
Det ger oss en bra möjlighet att själva 
styra kvalitén på våra produkter. All kar-
tong tillverkas av återvunnet papper. 
Miljö och hållbarhet är viktigt för oss 
och vi arbetar ständigt med att minska 
vår miljöpåverkan. 

JOBBA HOS OSS
När du jobbar på Sonoco-Alcore blir du 
en del av en global arbetsgivare med 
många kontakter runt om i världen. 
Våra medarbetare är vår viktigaste re-
surs, det är de som är verksamheten. 
Därför vill vi att alla ska ha en säker  

arbetsplats som man trivs på. Många av 
våra medarbetare har jobbat länge hos 
oss, i genomsnitt har man varit anställd 
i 17 år. Den som har jobbat längst som 
fortfarande jobbar kvar började hos oss 
1974. 
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ANTAL ANSTÄLLDA
Totalt ca 25.000 i världen. Antal anställda i Sverige 63. 
Antal anställda i Norrköping 27. 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Maskinförare, operatör, ekonom, kvalitetsingenjör, 
säljare, kundsupport, HR, processingenjör. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildningarna industriteknik, fordon eller el 
och energi är en bra grund för arbete inom vår produk-
tion. För yrken inom tjänstemannasidan krävs yrkesspe-
cifika högskole eller universitetsutbildningar. 

KONTAKT
Annika Sandberg, 011-282209 
annika.sandberg@sonoco-alcore.net 

ADRESS

Sonoco-Alcore AB
Lindövägen 77 
600 06 NORRKÖPING 

Telefon: 011-282209
E-post: annika.sandberg@sonoco-alcore.net

Webbplats: www.sonocoalcore.com
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