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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 550

YRKEN INOM FÖRETAGET
Konstruktörer inom mekanik-, kyla- och styrteknik,  
Produktionstekniker, Arbetsledare, Lagerarbetare, Mon-
törer, Försäljare, IT, Marknadsförare, Servicetekniker, 
Utbildare, Ekonomer, Ingenjörer.

UTBILDNING
Både gymnasie- och eftergymnasial utbildning.

JOBBUTSIKTER
Vi befinner oss under ständig utveckling och i takt
med det söker vi kompetenta medarbetare som är
intresserade av att arbeta hos ett större företag
med ett stort miljö- och utvecklingsfokus

KONTAKTPERSON
Hanna Carlsson, HR Business Partner
hanna.carlsson@se.bosch.com

Andrea Blixt, HR Business Partner
andrea.blixt@se.bosch.com

ADRESS

Bosch Thermoteknik AB
Box 1012, 573 28 TRANÅS

Telefon: 0140-38 43 00

Webbplats:  www.bosch.se

BOSCH THERMOTEKNIK

Bosch Thermoteknik AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer värmepumpar för hela den 
europeiska marknaden. Totalt tillverkar vi tio olika varumärken, där Bosch och IVT är de 
som säljs i Sverige. Vi är cirka 500 medarbetare vilka utgör en liten del av den stora 
Boschkoncernen som består av cirka 400 000 medarbetare världen över. Vi arbetar med 
hållbar förenkling av vardagen där stort fokus ligger på miljö, innovation och utveckling.  

Vi är en av de ledande aktörerna inom området värmepumpar både i Sverige och 
resten av Europa. I Tranås finns en stor produktionsenhet och även ett kompetens- 
och utvecklingscenter. Våra olika modeller hämtar energi från olika källor - berget, vattnet 
eller luften. Våra värmepumpar kan värma upp allt ifrån ett mindre hus till en stor fabrikslokal och 
de kan även ge kyla om man vill få det svalt inomhus.  

Vi arbetar för att ständigt ligga i framkant. Bosch Thermoteknik AB bidrar till hållbar 
energi, en bättre miljö och skapar en förenklad vardag för våra kunder. 

Kort sagt, vi skapar teknologi som är ”Invented for life”.
#LikeABosch
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Yrken inom företaget
Konstruktörer inom mekanik-, kyla- och 
styrteknik, Produktionstekniker, Arbetsledare, 
Lagerarbetare, Montörer, Försäljare, IT, 
Marknadsförare, Servicetekniker, Utbildare, 
Ekonomer, Ingenjörer.

utbildning
Både gymnasie- och eftergymnasial utbildning. 

Jobbutsikter

Vi befinner oss under ständig utveckling och i takt 
med det söker vi kompetenta medarbetare som är 
intresserade av att arbeta hos ett större företag 
med ett stort miljö- och utvecklingsfokus.

kontakt
Hanna Carlsson, HR Business Partner
hanna.carlsson@se.bosch.com

Andrea Blixt, HR Business Partner
andrea.blixt@se.bosch.com

adress

Bosch Thermoteknik 
AB Box 1012, 573 28 
TRANÅS
Telefon:      0140-38 43 00
Webbplats:   www.bosch.se


