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Hej ungdom! Visst vill du jobba med ro-
liga, varierande arbetsuppgifter? På en 
arbetsplats med bra villkor, arbetsklimat, 
trevliga kamrater och chefer som lyssnar 
och stöttar? Och önskar ett jobb där du kan 
utvecklas och kanske en dag avancera? Då 
kan du tänka dig att jobba på LEAB group!

Det är inte vanligt att man som ungdom 
planerar att jobba inom tillverkningsindu-
strin och knappast har man väl haft en tan-
ke på att jobba inom just elektronikbran-
schen, men vi lovar, det är jättekul! På vår 
arbetsplats har vi börjat se en förändring, 
det kanske beror på generationsskifte, de 
som jobbat hos oss har jobbat väldigt länge! 
Det är så det kan bli när du sätter din fot 
hos oss, att du trivs och blir kvar länge.

På LEAB group tillverkar vi elektronik-
produkter efter kunders ritningar och 
deras krav. Mestadels industrielektronik 
som ska klara av extrema påfrestningar, till 
exempel ska en av våra produkter överleva 
på en järnväg i 30 år, en järnväg som utsätts 
för värme, kyla, fukt och vibrationer, det 

krävs en hel del men det är inte så avance-
rat som det låter, har du tillexempel valt en 
teknisk utbildning så kommer du inte ha 
några problem att jobba hos oss, vi utbildar 
även en del på plats då de standarder vi är 
certifierade mot kräver det. Hos oss är per-
sonligheten viktigaste egenskapen och att 
du kan samarbeta och är lojal mot oss som 
arbetsgivare.

De som jobbar hos oss är kollektivanställda 
montörer, maskinoperatörer, provare, la-
ger-/logistikpersonal och mekaniker på 
verkstad, hos oss jobbar även tjänstemän 
inom planering, teknik, marknad, sälj och 
ekonomi. Många gånger rekryterar vi in-
ternt därför har man chansen att avancera 
till andra arbetsuppgifter.

I Lövånger finns vi sedan snart 50 år till-
baka, men vi har även fabriker i Uppsala, 
Fagersta, Göteborg och Tallinn i Estland.

KONTAKTA OSS GÄRNA för mer 
info! Kika in på vår hemsida och följ oss på 
LinkedIn.

ANTAL ANSTÄLLDA 
LEAB Lövånger är vi 115st. Totalt på alla fabriker är vi 
280st.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Montörer, maskinoperatörer, provare, logistik-/lager-
personal, servicekoordinator, tekniker av olika slag, 
resursplanerare, produktionsplanerare, kundorderpla-
nerare, inköpare, ekonomer, säljare mfl.

UTBILDNINGSVÄGAR
Industri-, teknik-, el-, naturvetenskapliga-, ekonomi-
programmet. Motsvarande utbildningar på högskola/uni-
versitet, ingenjörsutbildning. Har avtal med gymnasie- 

skolan om lärlingsutbildning. Tar emot praktikanter 
och högskole-/universitetsstuderande som vill göra 
examensarbeten hos oss.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi rekryterar regelbundet men ser ett framtida behov 
av elektronikingenjörer som vi varmt välkomnar.

KONTAKTPERSON
Produktionschef Jenny Stenberg  
+46 70 313 80 95  
jenny.stenberg@leab.se

ADRESS

Lövånger Elektronik AB
Kyrkren 2
932 61 LÖVÅNGER

Telefon: 0913-245 00

Webbplats: www.leab.se

LEAB

Olivia Eneslätt, montör Josef Landin, produktionstekniker Vanja Krahe, montör


