DEROME

Med trä bygger vi framtiden
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Våra medarbetare
arbetar med att förädla träråvaran – från skog till färdigt hus. Vi utvecklar
framtidens klimatsmarta boende och bidrar till en hållbar
samhällsutveckling.

SID 2

REGIONAL DEL

Inom Derome vill vi att du utvecklas, utmanas och uppmuntras. Därför erbjuder vi ett gott arbetsklimat
med kollegor och ledare som stöttar och utmanar dig, spännande och innovativa projekt, möjlighet att
planera din karriär och utvecklas både i din roll och inom koncernen. Hos oss värdesätter vi ett
hälsosamt och balanserat arbetsliv där du tillsammans med kollegor skapar ett öppet, positivt och
inkluderande arbetsklimat. Håll utkik efter våra lediga tjänster på: derome.se/karriar

Lär känna oss på Facebook,
LinkedIn och Instagram.
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E-post:
info@derome.se
Webbplats: www.derome.se
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