
Våra idéer formar framtidens industri
Vi är säkra på en sak: det finns alltid ett bättre sätt 
att göra saker på. På Atlas Copco har människor 
haft idéer som påverkat industrier och människors 
liv i över 145 års. Du har nog inte en Atlas Copco 
produkt hemma hos dig, men de finns överallt 
omkring dig. Var tredje bil i världen monteras med 
våra verktyg. Varannan öl bryggs med hjälp av vår 
tryckluftsteknik. De flesta platta skärmar, som den 
i din mobiltelefon, sätts samman med hjälp av våra 
vakuumpumpar. Det är bara några av alla exempel.

Människor gör skillnaden. Vi är övertygade om 
att människor som är drivna och passionerade är 
de som har idéerna som kan göra skillnad, idéerna 
som påverkar människors liv och industriers fram-
tid. Vi är en global arbetsplats med kollegor över 
hela världen.

Framtidens industri är uppkopplad och energi-
effektiv, ergonomisk och hållbar. För att nå dit be-
höver vi många olika perspektiv och människor i vår 
verksamhet. Vill du jobba hos oss tror vi att du är 
teknikintresserad och drivs av att göra skillnad. Du 
kanske är vass på att koda, eller är duktig på meka-
nik och konstruktion. Du kan också vara en duktig 
inköpare eller jobba med logistik och transporter. 
Eller så driver du vår försäljning och vårt finansiella 
resultat som marknadsförare eller ekonom. Hos oss 
kommer dina idéer att forma framtidens industri!
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ANTAL ANSTÄLLDA
39 000, varav 1 400 i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Hos oss kan du jobba med det mesta; bl.a. inom pro-
dukt- och mjukvaruutveckling, marknadsföring, inköp, 
logistik, försäljning, HR, redovisning, finans och ser-
vice.

UTBILDNINGSVÄGAR
De flesta som jobbar hos oss är ingenjörer inom mjukva-
ra, maskinteknik eller industriell ekonomi. Vi har också 
många ekonomer med inriktning mot redovisning.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi satsar mycket på produktutveckling och kommer 
bl.a. att erbjuda många nya, spännande jobb inom 
mjukvaruutveckling och jobb för dig som är intresserad 
av en internationell karriär. Vi ser gärna fler tjejer inom 
hela organisationen!

KONTAKT
E-mail: TOO_HR_admin@se.atlascopco.com

ADRESS
Atlas Copco 
Sickla Industriväg 19
131 54 NACKA

Telefon: 08-743 80 00

Webbplats: www.atlascopcogroup.com

SOCIALA MEDIER

         #atlascopcogroup!
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