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2 Jobba i teknikens framkant

FLIR är ett teknikföretag som utvecklar 
och tillverkar värmekameror. En värme-
kamera ser och mäter värmestrålning 
och kan upptäcka sånt som det mänsk-
liga ögat inte kan se, även i fullständigt 
mörker. Våra kameror används vid ex-
empelvis räddningsuppdrag, brottsbe-
kämpning, energibesparing, säkerhets-
övervakning och miljöskydd. 

FLIRs svenska verksamhet finns i Täby 
strax norr om Stockholm. Många av vå-
ra medarbetare är ingenjörer och som 
ingenjör hos oss kan du bland annat 
jobba med design av elektronik, optik,

mekanik, programvara och appar som 
hjälper användaren i sitt arbete. Här i 
huset sker både produktutveckling och
tillverkning och alla jobbar tillsammans
– från idé till färdig produkt som skep-
pas ut till kund. 

Vi vill fortsätta att ligga i teknikens 
framkant och vara marknadsledande 
inom vår bransch. Vår framgång byg-
ger på det engagemang som våra 
medarbetare lägger i sitt arbete. Som 
en i teamet är du med och påverkar 
företagets framtid, såväl som din egen 
karriär.

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi har ungefär 400 anställda i Sverige och 3200 runt 
om i världen.

YRKEN I FÖRETAGET
På FLIR kan du arbeta som ingenjör, produktionstek-
niker, operatör i produktion, inköpare eller försäljare. 
Andra yrken är inom IT-support, produktservice eller 
projektledning.

KONTAKT
Om du vill veta mer kontaktar du vår HR-avdelning.
Telefon: 08-753 25 00

ATT ARBETA HOS OSS
Våra medarbetare har ett stort intresse för teknik och 
arbetar i framkant av den tekniska utvecklingen. Att 
arbeta på FLIR ger möjlighet att följa hela processen 
från idé, design och konstruktion till test av färdig 
produkt. Vår företagskultur präglas av öppenhet och 
prestigelöshet. Att ha kul på jobbet och kunna kom-
binera sitt yrkes- och privatliv utan stress och dåligt 
samvete, prioriterar vi högt.

ADRESS

FLIR Systems AB
Antennvägen 6, 187 66 Täby

Telefon: 08-753 25 00

Webbplats: www.flir.se
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