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Rubrik

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 600 globalt, med kontor i 8 länder (USA, Chile, UK, 
Australien, Sverige, Thailand, Tyskland, Nederländerna)

ARBETSMARKNAD
Rymden är en framtidsbransch och det händer mycket 
just nu. Vi utvecklar och bygger ut Esrange Space 
Center vilket innebär att det kommer finnas framtida 
rekryteringsbehov för att kunna möta kundernas krav. 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ingenjörer, tekniker, operatörer, elektriker, ekonomer, 
chefer, kommunikatörer, logistikpersonal, system-ve-
tare, IT-personal, fastighetsskötare, nätverkstekniker, 
säljare m.fl.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning inom IT, flygteknik, fordons- 
teknik, rymdteknik, natur, elektronik, ekonomi,  
samhälle och juridik. Universitet- och högskole-
utbildning för att jobba som civilingenjör, högskole-
ingenjör, tekniker, IT-tekniker, nätverkstekniker, 
ekonom och personalansvarig.

KONTAKT
Carolina Sarri, Personalansvarig
Telefon: 0980-720 43
Mobil: 070-693 48 59
E-post: carolina.sarri@sscspace.com

ADRESS

Swedish Space Corporation
Esrange Space Center
Box 802
981 28 KIRUNA

Webbplats: www.sscspace.com
 www.rymdkollen.se

SSC – SWEDISH SPACE CORPORATION

Utan rymden stannar vardagen
För människor över hela världen är rymden ständigt närvarande i vardagen. I vissa fall kan den till och med 
vara skillnaden mellan liv och död. Rymden hjälper oss att vaka över livet på jorden och hitta smarta lösningar 
för att skapa en hållbar framtid för vår planet och bidra till framtidens samhällen. 

I över 50 år har SSC hjälpt rymdorganisationer, 
företag och andra aktörer att få tillgång till rymden. 
Från ballong- och raketuppskjutningar till satellit-
kommunikation – och mycket däremellan.

Visste du att Sverige har en egen rymdbas?  
Ovanför polcirkeln, cirka fyrtio kilometer utanför  
Kiruna, ligger Esrange Space Center – en av  
världens ledande rymdbaser.

• möjligheten att testa på olika roller och  
utvecklas inom företaget

• möjligheten att göra karriär i norra Sverige
• spännande och utmanande arbetsuppgifter
• chansen att resa över hela världen

Få arbetsplatser är mer inspirerande än 
rymden. Vi brinner för vårt jobb, våra 
kunder och kollegor. Och vi glömmer 
aldrig att fira våra framgångar. 

Swedish Space Corporation (SSC) Esrange Space Center

SSC ger dig... Viktigast av allt, kul på jobbet!

VI BYGGER FRAMTIDENS SAMHÄLLE  
– FRÅN RYMDEN


