
Förutom teknik i världsklass och ett globalt företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har möjligheter att få arbeta med det du vill – 
kanske rent av i ett annat land?

Epiroc – Nytt namn, samma tradition
Under 2018 separerades ett av Atlas Copcos affärsområden 
Gruv- och bergbrytningsteknik från företaget och blev ett nytt 
företag – Epiroc. Ett nytt namn och ett nytt varumärke föränd-
rade inte det vi redan var bra på. Vi har en lång tradition och en 
världsledande position inom utveckling och tillverkning av pro-
dukter för gruvbrytning, infrastrukturprojekt och utvinning av 
naturresurser. Huvudkontoret är placerat i Stockholm med mer 
än 12 000 anställda runt om i världen.

Epiroc Drilling Tools – Världsledare
Epiroc Drilling Tools rötter finns i Bergslagen och går långt till-
baka i tiden. I över 700 år har gruvorna och Fagersta-stålet varit 
kända, numera över hela världen. Dessa århundraden av gruvdrift 
och ståltillverkning är själva basen för all den kunskap och erfa-
renhet som vi har. Det är ingen slump att Epiroc Drilling Tools 
idag har en världsledande position som tillverkare och leverantör 
av bergborrverktyg.

Med sikte på framtiden
Företaget ligger i framkant när det gäller den senaste teknologin. 
Våra produkter utvecklas hela tiden, samtidigt som världen vi le-
ver i konstant förändras. Vår produktion använder sig av avance-
rad utrustning och själva arbetet ställer höga krav på kvalitet. Vår 
ambition är att fortsätta utvecklas och hitta nya lösningar som 
hjälper våra kunder att öka sin produktivitet. Hos Epiroc Drilling 
Tools får du vara den som fyller på företaget med ny kunskap och 
nya erfarenheter – med sikte på framtiden.

Vill du  
jobba med 
utmaningar 
i världs-
klass?
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EPIROC DRILLING TOOLS AB

ADRESS

Epiroc Drilling Tools AB
Box 521, 737 25 FAGERSTA

Besök: Björnbacksvägen 2, 737 30 Fagersta
Telefon: 0223-461 00
E-post: lars-ake.stefansson@epiroc.com

Webbplats: www.epiroc.com
 

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 12 000 personer, varav 800 i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
NC-operatörer, elektriker, mekaniker, processutvecklare, 
lager/distributionspersonal, produktionsledare, kon-
struktörer, ekonomer/administratörer, marknadsförare 
och utvecklingsingenjörer.

UTBILDNINGSVÄGAR
Önskvärd utbildning till befattningar inom produk-
tionsavsnitten är verkstads- och teknikprogrammen 
samt NC-ubildning. 

Till många yrken inom produktion och administration 
behövs universitets-/högskoleutbildning.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har behov av att löpande anställa medarbetare med  
god yrkesutbildning inom såväl produktions- och teknik- 
avsnitten som inom administration.

KONTAKT
Lars-Åke Stefansson, tel. 0223-463 61, 
lars-ake.stefansson@epiroc.com


