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Make us stronger
- bli en av oss
ETT KUL & UTVECKLANDE JOBB
Suzuki Garphyttan är en plats för dig som
vill utmanas och utvecklas. Vi tror på
lagarbete och ett delat ansvar. Vi har
funnits i över 100 år och planerar för
många fler. Vi har stora framtidsplaner
med att bredda vår verksamhet och hitta
nya branscher. För att få ny kompetens
och kraft inom företaget söker vi ständigt efter fler drivna och engagerade
medarbetare.
ETT GLOBALT FÖRETAG
Vi är ett litet men ändå ett stort företag.
Vi har medarbetare i Sverige, England,
USA, Mexiko, Kina och Tyskland. Även
om vi är utspridda i världen jobbar vi som
ett globalt företag. Som anställd kan du
få möjlighet att besöka och även arbeta
på våra olika anläggningar runt om i världen. Det finns goda möjligheter att bygga
erfarenhet och göra karriär inom
företaget.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 600 totalt inom Suzuki Garphyttan Group.
YRKEN INOM FÖRETAGET
Maskinoperatör, ingenjör, tekniker, planerare,
utvecklingsingenjör, laboratorietekniker, controller,
redovisningsassistent, projektledare, processutvecklare,
produktspecialist, systemutvecklare, Lean-tekniker/
ingenjörer med mera.
UTBILDNINGSVÄGAR
Lämpliga utbildningsinriktningar för dig som vill jobba
hos Suzuki Garphyttan är teknik, marknad och ekonomi.

FÖRMÅNER
Vi månar om dig som anställd och vill
att du ska ta hand om dig och må bra.
Därför erbjuder vi våra anställda friskvårdsbidrag. Du har också tillgång till
ytterligare förmåner som till exempel
sponsring vid besök hos massör och
tillgång till företagets gym.
HÅLLBARHET
Vi jobbar löpande med att hitta klimatsmarta och effektiva tillverkningsmetoder och utvecklar ständigt nya
produktionsprocesser för att bli ännu
mer klimateffektiva. Vårt mål är att
få bort alla miljöfarliga ämnen ur vår
produktion. Tillsammans bygger vi ett
starkt företag.

OM OSS
Suzuki Garphyttan är världsledande
inom produktion av avancerad fjädertråd till framför allt fordonsindustrin.
Våra produkter används i flera av
världens mest kända bilmärken. Vi
arbetar med innovation, bearbetning
och anpassning av tråd för hundratals applikationer.

Låter det intressant?
Gör en intresseanmälan på vår
webbplats!

För de flesta yrkesroller krävs gymnasieutbildning. För
specialistroller krävs även utbildning på universitet eller
högskola.
FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi söker ständigt efter nya drivna och engagerade
medarbetare med utbildning från relevant område,
både inom produktion och som tjänsteman.
KONTAKT
Charlotta Bäckman, HR Administratör
charlotta.backman@sg-wire.com

ADRESS
Suzuki Garphyttan AB
710 80 GARPHYTTAN
Telefon:
E-post:

019 - 29 51 00
info.se@sg-wire.com

Webbplats: www.suzuki-garphyttan.com
LinkedIn: Suzuki Garphyttan

