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ATOS MEDICAL

ADRESS

Atos Medical AB
Kraftgatan 8
Box 183, 242 22 HÖRBY

Telefon: 0415 – 198 00
E-post:  info@atosmedical.com

Webbplats:  www.atosmedical.com

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi är ca 850 i hela världen, ca 175 är anställda i Sverige 
varav 120 på produktionsenheten i Hörby. 

EXEMPEL PÅ YRKEN INOM FÖRETAGET 
På vår anläggning i Hörby finns yrken som formsprut-
ningsoperatör, renrumsoperatör, produktutvecklare, ut- 
vecklingskonstruktörer, projektledare, produktionstek-
niker, kvalitetskontrollant, lagerarbetare, fastighets-
tekniker. 
På huvudkontoret i Malmö arbetar man framförallt 
med marknadsföring, försäljning, ekonomi och admi-
nistration.

UTBILDNINGSVÄGAR 
Gymnasie- högskola och universitetsutbildning men 
även andra eftergymnasiala utbildningar som YH-ut-
bildningar, gärna med inriktning teknik. Möjlighet till 
avancemang inom företaget finns.

KONTAKT 
Mia Nilsson, HR Operation Manager
E-post: mia.nilsson@atosmedical.com, tel: 0415-19816

Sedan den första Provox-röstventilen introducerades år 1990, har Atos Medical blivit världsledande inom laryngektomi. 

Vi är 850 anställda i mer än 22 länder världen över, från Wisconsin i väst till Sydney i öst och många platser däremellan.  
Vårt huvudkontor ligger i Hyllie och vår produktion ligger i Hörby, nära Lyby där Atos Medical grundades av bröderna Gert och 
Jan-Ove Persson 1986. Här har vi idag har vi ett forsknings- och utvecklingscenter i världsklass, toppmodern teknik, renrum och 
tillverkning. För närvarande arbetar cirka 120 anställda på anläggningen i Hörby inom produktion, kvalitet, utveckling och logis-
tik. Här hittar du roller som produktionsledare, produktionstekniker, underhållstekniker, ingenjörer, inköpare och projektledare för 
att nämna några.

Våra medarbetare är styrkan och nyckeln till vår fortsatta framgång. Att arbeta på Atos Medical innebär att arbeta inom en 
snabbt växande, mångfaldig och global organisation. Vi tillhandahåller livsförändrande produkter och tjänster som förbättrar liv 
och som ger oss en unik möjlighet att ge våra kunder en bättre vardag.

Vi tror att en öppen arbetsmiljö, meningsfulla och utmanande roller fyllda med möjligheter att lära, bidrar till en bättre medar-
betarupplevelse. Vi arbetar i team eftersom vi tror att det är när vi bygger på varandras idéer, färdigheter och erfarenheter som 
vi skapar våra mest innovativa produkter och lösningar.

På vår hemsida kan du lära känna oss mer och läsa om hur det är att arbeta i olika roller inom bolaget. 
www.atosmedical.se

Vill du vara med 
och förbättra 
livskvaliteten för 
personer som andas 
genom ett stoma  
i halsen?


