ATLAS COPCO

Visste du att var tredje bil i världen är monterad med
Atlas Copcos verktyg som vi tillverkar på Tierpverken?

SID 2

REGIONAL DEL

På Atlas Copco i Tierp arbetar 500 medarbetare med att ta fram
verktyg som används för att tillverka produkter i hela världen. Fabriken slog upp portarna i Tierp år 1975, men redan år 1873 grundades företaget i Stockholm då man började arbeta med innovation
och effektivisering av produkter och tjänster som idag omfattar allt
från gas- och tryckluftskompressorer till anläggnings- och gruvutrustning samt industriverktyg och monteringssystem.
På Tierpverken tillverkar vi industriverktyg och monteringslösningar som används till montering av bilar, flygplan, mobiltelefoner, vitvaror och mycket mer runt om i hela världen. Visste du
att en modern mobiltelefon har upp till 70 skruvar för att hålla
allt på plats?
Hos oss i Tierp kan man arbeta med många olika saker. Operatörer bearbetar råmaterial i sina CNC maskiner så att de blir viktiga
komponenter till våra verktyg. Operatören programmerar maskinen med hjälp av en dator för olika program och produkter. För att
montera alla våra olika verktyg behövs omkring 10 000 komponenter och många av dem tillverkar vi på plats i vår egen verkstad.
Montörer arbetar på en modern Lean Production montering, där de
monterar alla komponenter till färdiga verktyg som sedan testas
innan de skickas till kunden. Utöver det så har vi fler avdelningar
som hjälper till att stötta verksamheten så att allt ska gå så bra som
möjligt. Kvalitetsavdelningarna ser till att komponenterna har rätt

ANTAL ANSTÄLLDA
34 000 i världen, 500 i Tierp
YRKEN INOM FÖRETAGET
Montör, CNC-operatör, mättekniker, logistiker, planerare,
materialförsörjare, underhållstekniker, kvalitetstekniker,
produktionstekniker, inköpare, produktionsledare, produktionsingenjörer, projektledare.
UTBILDNING
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning, exempelvis
industriprogrammet eller teknikprogrammet. Civilingenjör och högskoleingenjör, exempelvis inom maskinteknik.

mått och stämmer överens med ritningarna och följer upp att vi
skickar rätt saker till våra kunder. Logistik jobbar med att alla saker
är på rätt plats när de behövs och tar hand om gods som levererats
till oss eller ska lämna fabriken.
De flesta som jobbar på Atlas Copco i Tierp har gått industri- eller
teknikprogrammet på gymnasiet. Genom att läsa industriprogrammet finns också chansen att göra praktik hos oss och prova flera
olika avdelningar och arbetsuppgifter. Andra tekniska utbildningar
på gymnasienivå eller från högskola och universitet är också relevanta för vår verksamhet.
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, och utvecklar produkter och service med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Visste du
att Atlas Copco har rankats till ett av världens 100 mest hållbara
företag hela tio gånger?

ARBETA HOS OSS
Vi söker många nya duktiga medarbetare som är drivna
och tycker det är roligt att jobba med ständiga förbättringar. Du hittar mer information om våra lediga tjänster på www.atlascopco.com
SOCIALA MEDIA
Facebook: www.facebook.com/lifeatatlascopco
Instagram: @atlascopcogroup
Linkedin: Atlas Copco
Twitter:
@atlascopcogroup
Youtube:
www.youtube.com/user/AtlasCopcoGroup

ADRESS
Atlas Copco Industrial Technique AB
Box 93, 815 22 TIERP
Besök:
Telefon:

Maskinvägen 4, Tierp
0293 – 22 100

Webbplats: www.atlascopco.com

