
Västerbotten är ett av Sveriges 
största skogslän och en region 
där utvecklingen tydligt går mot 
ökad vidareförädling. Design 
och känsla får allt större fokus, 
liksom vikten av kretsloppstän-
kande istället för slit och släng. 
Trä skapar en hållbar framtid. 
Här finns också jobben – var-
je år skapas 200 nya arbets
tillfällen!

När du väljer att utbilda dig inom trä 
finns det stora möjligheter till både 
praktik- och lärlingsplatser samt som-
marjobb under utbildningstiden. Efter 
avslutad utbildning ser framtiden ljus ut. 
Över 100 pigga företag runt om i Väster-
botten med kompetensbehov inom allt 
från sågverk, hyvlerier, komponenttill-

verkare och hustillverkare till olika slags 
snickerier.

Tillsammans utgör dessa företag en 
viktig del av Sveriges träindustri. En 
ökad globalisering och digitalisering 
gör också att marknaden för företagens 
träprodukter blir allt större. Många av 
de västerbotniska träföretagen jobbar 
hårt med nya produktionslösningar och 
webbaserad kommunikation som gör 
det lättare för kunder att upptäcka deras 
produkter och välja det man har behov 
av. Blandningen av traditionellt hantverk 
och nya digitala möjligheter gör den här 
branschen extra  spännande. 

GEMENSAMT UTVECKLINGSBOLAG

Träbransch Norr är ett gemensamt ut-
vecklingsbolag för 103 träföretag i Väs-
terbotten, allt från små familjeföretag 

103 västerbottniska genvägar till drömjobbet

till stora internationella koncerner. Vi 
arbetar för att stödja samverkan och 
utveckling och därigenom skapa fler för-
delar för Västerbottens träindustri – en 
framtidsindustri som du kan bli en del 
av! Hör av dig till oss om du har frågor 
om branschen!

FAKTA
Träbranschen i Västerbotten sysselsätter i dag 
ca 2.800 personer fördelat på 103 företag. Den 
sammanlagda årliga omsättningen uppgår till 
ca 8 miljarder kronor. Tränäringen är en av regionens 
absoluta basnäringar.

UTBILDNINGSVÄGAR
Teknikprogrammet (TE)
Industritekniska Programmet (IN)

KONTAKT
Lars Engman, verksamhetsledare Träbransch Norr 
Tel: 070-392 6484. 
Mail: lars.engman@träbranschnorr.se
Webbplats: www.trabranschnorr.se

Produktionstekniker
”Jag fixar det!”

Miljösamordnare 
”Jag fixade kopp lingen 
till Movex också ...”

Säljare
”Yes! Vi vann 
anbudet”

Marknadsförare
”Oemotståndliga 
produkter”

Produktutvecklare 
”Jag ger 
produkten liv”

Projektledare
”Jag ser till att 
det blir gjort”

Maskinoperatör
”Vi bygger 
för framtiden”

CNC-operatör
”Den lyder min 
minsta vink”

Arbetsledare
”Vi jobbar 
tillsammans!”

Snickare
”Världens 
bästa jobb!”

Slipare
”Känn på 
resultatet!”

Specialsnickare
”Spännande 
projekt”

Produktionschef
”Kvalitet att 
vara stolt över”

Kalkylerare
Vi räknar hem jobben 
till Västerbotten”
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ADRESS

Träbransch Norr AB

Telefon: 070-392 64 84
E-post: lars.engman@trabranschnorr.se

Webbplats:  www.trabranschnorr.se

TRÄBRANSCH NORR


