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NOLATO MEDITECH

ANTAL ANSTÄLLDA
300 vid anläggningarna i Hörby och Lomma.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktionspersonal i form av operatörer och ställare 
samt processingenjörer, projektledare, kvalitetsingen-
jörer, logistiker, ekonomer, inköpare m.m. 

UTBILDNINGSVÄGAR
För att arbeta inom produktionen hos oss ser vi gär-
na en teknisk gymnasieutbildning som vi sedan kan 
bygga på med interna utbildningar. För mer avance-
rade tjänster krävs ofta en högskoleutbildning inom 
maskinteknik eller motsvarande.

KONTAKT
Stefan Hasselblad
Stefan.hasselblad@nolato.com
0768-617183

ADRESS

Nolato MediTech AB
Box 93, 242 21 HÖRBY

Telefon: 0415-19700
E-post: hr.meditech@nolato.com

Webbplats: www.nolato.se

Ett rent och högteknologiskt företag
med människan i fokus
På Nolato MediTech i Hörby 
och Lomma tillverkar vi pro-
dukter som hjälper människor 
att förbättra deras livskvalité 
eller förenklar sjukvården vid 
t.ex. provtagningar och ope-
rationer.

Vi är experter på formsprutning i både 

plast och silicon i renrumsmiljö och 

våra produkter används i medicintek-

nisk utrustning över hela världen. 

 Det kan till exempel vara kompo-

nenter som sitter i en pacemaker eller 

insulinspruta men även hjälpmedel vid 

höftoperationer. Gemensamt för allt vi 

gör är att våra kunder, globala företag 

inom medicinteknik, ställer mycket 

höga krav på oss. Och eftersom våra 

produkter ska användas inom sjuk-

vården, ibland till och med opereras  

in i kroppen, sker vår produktion  

i extremt rena lokaler, med ständigt 

kontrollerad miljö. Tekniken hos oss 

spelar stor roll för att vi ska kunna  

tillverka våra produkter med stor  

precision, hög kvalitet och på ett  

effektivt sätt. Det gör att vi ständigt 

underhåller och vidareutvecklar vår 

avancerade produktionsutrustning. 

 Hos oss kan du som har teknisk 

utbildning till exempel jobba med 

våra formsprutningsmaskiner eller 

automatmonteringsmaskiner. Vi har 

även roller som arbetar nära våra  

kunder med att utveckla deras  

produkt och köpa in ny utrustning  

till vår produktion och många andra  

spännande positioner. Gemensamt 

för alla är tryggheten i att jobba i ett 

företag som går bra och som ständigt 

utvecklas framåt och där du själv har 

stora möjligheter att utvecklas och 

bredda dina kunskaper. 

 Vi ingår i den svenska, börsnote-

rade Nolatokoncernen, med ca. 6.500 

anställda i Europa, Asien och Nord-

amerika.

 Vill du arbeta med teknik inom ett 

område som hjälper människor så är vi 

rätt för dig!


