
MER OM OSS
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriks-
betong, krossprodukter, grus, pump och prefab i Skåne, 
Blekinge och Halland. Företaget är miljöcertifierat och 
delaktiga i utvecklingen av ett klimatneutralt samhälle.

YRKEN INOM FÖRETAGET
På Sydsten finns en rad olika yrken representerade. Till 
exempel processoperatör, reparatör inom tung industri, 
maskinförare, laboratorietekniker och pumpmaskinist. 
Hos oss finns även yrken inom ekonomi, IT/Systemut-
veckling samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

UTBILDNINGSVÄGAR
Beroende på vilket yrke du vill arbeta med hos oss krävs  
olika utbildningar. För några behövs gymnasie- eller yrkes- 
utbildning, andra kräver utbildning från universitet  
eller högskola. Vänd dig till en studie- och yrkesväg-
ledare för att hitta rätt utbildningsväg!

KONTAKT
Agneta Fors, HR-chef, 040-31 19 20,  
Frågor: agneta.fors@sydsten.se
Ansökan: cv@sydsten.se
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I hus, broar, tunnlar och dammar; under skateboardar, 
bilar, tåg och fötter – Sydstens produkter finns verkligen 
överallt. Vi tillverkar betong, bergmaterial, grus och prefab-
element till byggen i hela södra Sverige. Men inte bara det, 
vi hjälper dessutom våra kunder med rådgivning och att 
hitta rätt produkter och kvalitet, vi levererar materialet till 
rätt ställe, i rätt tid och vi pumpar betongen på plats. Allt för 

att kunden ska få ett perfekt resultat!

Stenhårt hållbarhetsarbete
På Sydsten strävar vi efter att påverka miljö och klimat 
så lite som möjligt. Därför använder vi fossilfria bräns-
len i våra betongfabriker, vi har elhybridbetongbilar och 
vi återvinner så mycket material vi kan – bland mycket  
annat. Dessutom utvecklar vi nya, mer hållbara produkter.  
Till exempel klimatförbättrad betong, som har ett lägre 
CO2-avtryck än vanlig betong.

Mjuka värden
Förutom att arbeta hållbart inom miljö och klimat, jobbar  
vi även med social hållbarhet. För oss är det viktigt att 
våra medarbetare trivs och känner gemenskap, att  
arbetsplatsen är inkluderande och att vi har en säker  
arbetsmiljö. Vi tar också ansvar för samhället runt  
omkring oss och stöttar kultur, utbildning och integration.  
Dessutom är vi samarbetspartner till flera föreningar, 
bland annat Bryggeriet – eldsjälen i Malmös skateboard-
kultur, MFF, FC Rosengård, Malmö Redhawks och IFK 
Kristianstad.

Så vad säger du, vill du vara med och bygga samhället 
med oss?

VAR MED  
OCH BYGG  

SAMHÄLLET  
TILLSAMMANS 

MED OSS!
Vet du vad Öresundsbron, 

skateparken Stapelbäddsparken, 
Citytunneln och köpcentret Emporia 

har gemensamt? De har alla byggts med 
material från Sydsten. Med betong, berg-

material, grus och prefab utvecklar vi sam-
hället – och vi har miljön och klimatet i fokus. 

I hus, broar, tunnlar och dammar; under skateboardar, bilar, tåg 
och fötter – Sydstens produkter finns verkligen överallt. Vi tillverkar  
betong, bergmaterial, grus och prefabelement till byggen i hela 
södra Sverige. Men inte bara det, vi hjälper dessutom våra kunder  
med rådgivning och att hitta rätt produkter och kvalitet, vi  
levererar materialet till rätt ställe, i rätt tid och vi pumpar betongen 

på plats. Allt för att kunden ska få ett perfekt resultat!

Stenhårt hållbarhetsarbete
På Sydsten strävar vi efter att påverka miljö och klimat så lite 
som möjligt. Därför använder vi fossilfria bränslen i våra betong-
fabriker, vi har elhybridbetongbilar och vi återvinner så mycket  
material vi kan – bland mycket annat. Dessutom utvecklar 
vi nya, mer hållbara produkter. Till exempel klimatförbättrad  
betong, som har ett lägre CO2-avtryck än vanlig betong.

Mjuka värden
Förutom att arbeta hållbart inom miljö och klimat, jobbar  
vi även med social hållbarhet. För oss är det viktigt att våra 
medarbetare trivs och känner gemenskap, att arbetsplatsen 
är inkluderande och att vi har en säker arbetsmiljö. Vi tar ock-
så ansvar för samhället runt omkring oss och stöttar kultur, 
utbildning och integration. Dessutom är vi samarbetspartner  
till flera föreningar, bland annat Bryggeriet – eldsjälen i  
Malmös skateboardkultur, MFF, FC Rosengård, Malmö  
Redhawks och IFK Kristianstad.

Så vad säger du, vill du vara med och bygga samhället med 
oss?

Mer om oss 
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksbetong, 
krossprodukter, grus, pump och prefab i Skåne, Blekinge och  
Halland. Företaget är miljöcertifierat och delaktiga i utvecklingen 
av ett klimatneutralt samhälle.

Yrken inom företaget
På Sydsten finns en rad olika yrken representerade. Till exempel 
processoperatör, reparatör inom tung industri, maskinförare,  
laboratorietekniker och pumpmaskinist. Hos oss finns även  
yrken inom ekonomi, IT/Systemutveckling samt kvalitet, miljö och  
arbetsmiljö.

Utbildningsvägar
Beroende på vilket yrke du vill arbeta med hos oss krävs  
olika utbildningar. För några behövs gymnasie- eller yrkes- 
utbildning, andra kräver utbildning från universitet eller hög-
skola. Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare för att hitta 
rätt utbildningsväg!
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Agneta Fors, HR-chef, 040-31 19 20,  
Frågor: agneta.fors@sydsten.se,  Ansökan: cv@sydsten.se

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

SYDSTEN


