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råmaterialet vid cementtillverkning. Vårt huvudkontor ligger i
Stockholm och försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och
Stockholm.

ANTAL MEDARBETARE
Cirka 230 personer vid fabriken och forskningsenheten Cementa Research i Slite. Med entreprenörer och
kringaktiviteter genererar Slitefabriken cirka 430 årsarbetstillfällen.
YRKEN INOM FÖRETAGET
Vid fabriken i Slite kan du till exempel arbeta som
operatör, mekaniker, elektriker, konstruktör, ingenjör
inom mekanik och el, kemist eller administrativt med
inköp och ekonomi.

UTBILDNINGSVÄGAR
Teknisk utbildning på gymnasienivå och olika högskoleutbildningar. Cementa erbjuder lärlingsutbildning
(yrkesintroduktionsanställning) inom underhåll och
processteknik. Vi erbjuder möjlighet till sommarjobb,
examensarbete för högskolestuderande och vid vissa
tillfällen även traineeplatser.

ADRESS
Cementa
Box 102, 624 22 SLITE
Telefon:

0498-28 10 00

Webbplats: www.cementa.se
KONTAKT
Jenny Sander, HR-chef. Tel 0498-28 10 26,
jenny.sander@cementa.se.

