
ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 150 medarbetare i AB Edsbyverken, ca 400 i 
koncernen Edsbyn Senab AB.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktutvecklare, ekonomipersonal, HR, Försäljning, 
IT, operatörer, produktionsledning, supply chain, 
miljö-och kvalitet.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
3-årig gymnasieutbildning men flertalet har även
eftergymnasial utbildning från högskola eller andra
yrkesförberedande utbildningar.

UTBILDNINGSVÄGAR
Då vår verksamhet nu kommer att utöka affärsområ-
den till att omfatta annan typ av produktion såsom 
garderober och kök, ser vi att vi kan komma att behöva 
rekrytera ytterligare personal i framtiden. Vi tror att 
vi kommer att söka operatörer med någon form av 
programmeringskunskap- och erfarenhet.

KONTAKT
HR-specialist Ulrica Iversen
Ulrica.iversen@edsbyn.com 

ADRESS

Box 300, 828 25 Edsbyn

Telefon: 0271-275 00
E-post: info@edsbyn.com

Webbplats: www.edsbyn.com

EDSBYN

Digitalisering, 
automatisering 
och hållbarhet

Fotograf Stina Stjernkvist

Edsbyverken är ett företag som har funnits sedan 1899 och är det första kontorsmöbelföretaget som tilldelades 
Svanenmärkning 2001.  Från att tidigare ha tillverkat både skidor och den populära Fanettstolen, till att idag 
producera moderna kontorsmöbler för varumärket Edsbyn.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 150 medarbetare i AB Edsbyverken, ca 400 i
koncernen Edsbyn Senab AB.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktutvecklare, ekonomipersonal, HR, försäljning,
IT, operatörer, produktionsledning, supply chain,
miljö- och kvalitet.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
3-årig gymnasieutbildning men flertalet har även
eftergymnasial utbildning från högskola eller andra
yrkesförberedande utbildningar.

UTBILDNINGSVÄGAR
Då vår verksamhet nu kommer att utöka affärsområden
till att omfatta annan typ av produktion såsom
garderober och kök, ser vi att vi kan komma att behöva
rekrytera ytterligare personal i framtiden. Vi tror att
vi kommer att söka operatörer med någon form av
programmeringskunskap- och erfarenhet.

KONTAKT
HR chef Linn Åström 
linn.astrom@edsbyn.com

ADRESS

Edsbyn
Box 300, 828 25 EDSBYN

Telefon:  0271-275 00
E-post: info@edsbyn.com

Webbplats:  www.edsbyn.com

EDSBYN

Vårt huvudkontor och fabrik finns i Edsbyn  
och vi har även säljverksamhet i Göteborg, 
Malmö, Stockholm och Oslo.

Hållbarhet
Varumärket Edsbyn blev under 2020 utnämnd 
till ett av de mest hållbara i världen, vilket vi är 
otroligt stolta över!

För varumärket Edsbyn samarbetar vi med 
ledande formgivare som Jens Fager, Andreas 
Engesvik, Thomas Eriksson Arkitekter och  
levererar möbler med samtida nordisk design 
och funktion till företag och förvaltningar värl-
den över.

Automatisering och digitalisering
Vår produktion har under de senaste åren  
genomgått stora förändringar, bl.a. har vi gjort 
större satsningar på

Förberedning av produktion. 

automation, digitalisering och arbete med 
ständiga förbättringar, såsom Lean. 

Jobba hos oss
Många av våra medarbetare har arbetat hos 
oss under en längre tid och börjat i produktio- 
nen för att sedan prova flertalet olika roller  

under sin karriär. Vi uppmuntrar alla med-
arbetare till att lära sig olika uppgifter inom 
företaget och hjälper varandra inom olika  
avdelningar när behov uppstår. 

Internationell närvaro
Som medarbetare hos oss tillhör du en inter-
nationell koncern med verksamhet på 13 plat-
ser i Sverige och även kontor i Shanghai och 
Hongkong. Det finns en internationell puls, 
även om merparten av vår verksamhet finns i 
Sverige. 

Flertalet av våra kunder har verksamhet jorden  
runt vilket innebär att vi får möjligheten att  
leverera till flertalet världsdelar.


