
”Vi formar världen”
Åkers Sweden AB ingår i Union Electric 
Steel Corporation, som är en ledande 
tillverkare av smidda och gjutna valsar 
för den globala stål- och metallindustrin 
samt smidda produkter för olja och gas, 
metall- och plastindustrin. Koncernen 
har  produktionsanläggningar på tre 
kontinenter och säljkontor över hela 
världen. Valsarna säljs under varumär-
ket Union Electric Åkers.

Åkers Sweden AB är en av Strängnäs 
kommuns största privata arbetsgivare 
och är beläget i Åkers styckebruk i Sö-
dermanland, nära E20 och Svealands-
banan med utmärkta kommunikationer 
med Eskilstuna, Södertälje och Stock-
holm. 

VÅRA PRODUKTER
Vår historia går tillbaka till 1580, då vi 
under ca 200 år tillverkade gjutna ka-
noner.  Sedan 1806 tillverkar vi gjutna 
valsar. En av våra vanligaste valstyper 
används för varmvalsning av tunnplåt 
för tillverkning av ex. bilar och kylskåp, 
men vi tillverkar även valsar för andra 
ändamål. Gjutna valsar tillverkas bland 
annat av skrot, tackjärn och olika lege-
ringar. Råvalsen gjuts i en form för att 
därefter värmebehandlas och maskin-
bearbetas till en färdig vals. Valsar är 
verktyg som används i valsverk.  

SPÄNNANDE UTVECKLINGSFAS
På Åkers befinner vi oss i en spännande 
fas, där vi växlar upp aktiviteterna för att 
behålla vår framskjutna position inom 
branschen genom att leverera högsta 
kvalitet. Vi utvecklar våra förmågor och 
produktionsapparat tillsammans genom 
vårt produktionssystem, ÅPS. Detta  
engagerar alla medarbetare till ständiga 
förbättringar och ett proaktivt arbets-
sätt. Vårt miljöarbete går ut på att hus-
hålla med resurser och energi, och vi 
strävar efter att minska produktionens  
miljöpåverkan.

ATT ARBETA PÅ ÅKERS SWEDEN AB
Vi strävar hela tiden efter att bli bättre 
både som lönsamt företag och som ar-
betsplats, och det blir vi när våra medar-
betare trivs och utvecklas! Vårt ageran-
de knyts samman av vår säkerhetskultur 
och våra gemensamma värdegrunder; 
åtagande, respekt, samarbete och en-
gagemang.
Hos oss finns personer med olika sorters
utbildningsnivå och bakgrund. Valstill-
verkningen kräver en bred kompetens 
hos alla medarbetare och möjligheterna
till kompetensutveckling är goda.”Då flera av mina familjemedlemmar arbetar 

på Åkers Sweden, kändes det helt naturligt att 
jag också skulle börja jobba här. Det är mycket  
spännande att jobba i gjuteriet och att dessutom 
ha fina arbetskollegor gör att jag stortrivs på min 
arbetsplats.”

Elvira Lexell
Gjuteriarbetare

”Under min utbildning på Bergsskolan i Filipstad 
gjorde jag mitt exjobb på Åkers Sweden, vilket så 
småningom ledde fram min nuvarande anställning 
för Union Electric Åkers. Jag får här möjligheten att 
jobba med det jag är intresserad utav och ständigt 
lära mig nya saker i samspel med mina mycket 
kompetenta arbetskollegor.”

Przemyslaw Persson
Laboratorietekniker
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ÅKERS SWEDEN AB

ANTAL ANSTÄLLDA 
ca 250 i Åkers Styckebruk. 

YRKEN INOM FÖRETAGET 
Gjuteriarbetare, verkstadsmekaniker, reparatörer, indu-
strielektriker, produktionstekniker, forskare, metallurger, 
utvecklingsingenjörer, säljare, inköpare, ekonomer och 
administrativ personal.

LÄMPLIG UTBILDNING 
Gymnasium, högskola och universitet

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vid annonsering

KONTAKT
Katja Seppänen, HR-chef

ADRESS

Åkers Sweden AB
Bruksallén 4 
647 51 ÅKERS STYCKEBRUK

Telefon: 0159-321 00
E-mail: contact@akersrolls.com

Webbplats: www.uniones.com


