
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en snabb utveckling, driven av världens  
ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till  
textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska  
textilfibrer. Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.

Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöpro-
fil. Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera 
fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen. 
Genom ett ständigt pågående utvecklingsarbete tror vi på fler spännande framtidsproduk-
ter från vårt bioraffinaderi.

Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största 
producent av viskos. Aditya Birla Group har drygt 120 000 med-
arbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter 
för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina 
chanser att utvecklas i sitt jobb, på hemmaplan eller kanske 
långt hemifrån.

Vi strävar efter mångfald på våra arbetsplatser. 
Vi vill tillvarata de kvaliteter som en jämn ålders- 
och könsfördelning, en etnisk och kulturell mång-
fald tillför verksamheten. Vi befinner oss mitt i ett 
generationsskifte vilket innebär att vi behöver 
rekrytera nya medarbetare under kommande år. 
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter inom 
ett stort antal yrken. Kvalificerade yrkesutbild-
ningar liksom studier vid högskola eller univer-
sitet kan vara en bra väg till oss. Ett första steg på 
denna väg kan vara din praovecka, gymnasie-
praktik eller kanske ett sommarjobb. 
Välkommen till oss i Domsjö!

Läs gärna mer om oss på 
www.domsjo.adityabirla.com
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YRKESGRUPPER INOM FÖRETAGET
Instrumenttekniker, Elektriker, Mekaniker, Laborant,  
Svarvare, Byggnadsarbetare,  VVS-reparatör, Drifttekniker,  
Truckförare, Förrådsarbetare, Svetsare, Blekerioperatörer,  
Maskinister, Kokarmästare, Reserioperatör, Kvalitets-
kontrollant, Etanoloperatör, Indunstningsoperatör, 
Kokvätskeoperatör, Ekonom, Produktionsledare, Brand-
skyddstekniker, Energiingenjör, Förbättringsledare, 
Skydd/säkerhetstekniker, Administratör, Transportledare,  
Forskare, Arbetsledare, Marknadschef, Virkesinköpare, 
Marknadsassistent, Kundservice, Marknadsanalytiker, HR-
chef, Verksamhetscontroller, HR-utvecklare, Produktions 
ingenjör, Inköpare, Miljöingenjör, Konstruktör, Projekt-
ledare, Automationsingenjör, Laboratorietekniker,  
Produktionsplanerare, Logistiker, Löneadministratör, 
Kommunikatör, Utvecklingsingenjör.

 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Personal inom de flesta områden, framför allt kommer  
behovet av operatörer, mekaniker och ingenjörer att vara 
stort.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasiets fordons-, teknik- och naturvetenskaps- 
program leder till många yrken inom vårt företag 
samt även universitetsutbildningen Processoperatörs- 
programmet. Andra vägar till anställning är högskole- 
och universitetsutbildningar inom kemi, biologi, teknik,  
data, personal, ekonomi.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 350 i Domsjö, ca 120 000 inom Aditya Birla. 

KONTAKT
Jeanette Börjesson, HR-chef, 0660- 27 56 10
jeanette.borjesson@domsjo.adityabirla.com

ADRESS

Domsjö Fabriker AB
891 86 ÖRNSKÖLDSVIK

Telefon: 0660 – 27 56 00
E-post: info@domsjoe.com

Webbplats: www.domsjo.adityabirla.com
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