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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 475 personer, fördelat på Bygdsiljum, Kroksjön
och Umeå.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Sågverksarbetare, elektriker, fordonsförare, mekaniker,
säljare, ingenjörer, konstruktörer, transportledare,
virkesinköpare, montörer, ekonomer, administrativ
personal etc.

REKRYTERINGSBEHOV
Martinsons är en utvecklingsinriktad koncern med
ambitionen att alltid ligga i branschens framkant.

En nyckelfaktor för att lyckas med det är vår rekryte-
ring av kompetenta och målinriktade medarbetare.
Vi söker därför hela tiden nya medarbetare och tar
gärna emot spontanansökningar även när vi inte har
några tjänster ute.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasielinje med inriktning. Träteknisk utbildning,
Bygg, El, Industri, Fordons. Civilingenjörsprogrammet.

KONTAKT
Erica Lindgren, tel 0914-207 80
E-post: erica.lindgren@martinsons.se

ADRESS

Martinsons
Burträskvägen 53
937 80 BYGDSILJUM

Telefon: 0914-207 00 (växel)
E-post: info@martinsons.se

Webbplats:  www.martinsons.se
Facebook:  Martinsons
Twitter:  @MartinsonsSE

MARTINSONS

Sveriges
smartaste
träskallar
söker nya
trähjältar.

Utveckling för framtidens generationer. 
Martinsons tar tillvara Västerbottens sko-
gar för att utveckla byggdelar i trä, som 
tillverkas färdiga i fabrik och sedan mon-
teras snabbt, enkelt och kostnadseffektivt 
på plats. Plus att klimatutvecklingen alltid 
sätts i fokus. Det gör att Martinsons kan 
kombinera funktion och miljömedveten-
het, för att erbjuda ett riktigt smart sätt att 
bygga hållbara samhällen.

Förutom sågade trävaror och byggproduk-
ter är Martinsons en av Nordens ledande 
producenter av limträ och KL-trä. Det är en 
korslimmad skiva som används som fär-
dig byggkomponent i väggar, tak, golv och 
bjälklag. Genom att ta tillvara för delarna 

ADRESS

Martinsons
Burträskvägen 53
937 80 BYGDSILJUM

Telefon: 0914-207 00 (växel)
E-post:  info@martinsons.se 

Webbplats: www.martinsons.se
Facebook:  Martinsons
Twitter:  @MartinsonsSE

hos limträ och KL-trä har Martinsons ut-
vecklat byggsystem som har skapat helt 
nya möjligheter inom höga flerbostadshus 
och kontor, hallar och broar i trä. Riktigt 
smarta träskallar, med andra ord.

Vill du veta mer om oss på Martinsons? 
Följ oss på facebook.com/martinsonsgroup
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