
Spännande framtid som ingenjör 
—

Höganäs har sitt huvudkontor, en av koncernens största 

produktionsanläggningar och driver forskning och 

utveckling i Höganäs, i nordvästra Skåne. Här har Ola 

Löfgren arbetat som el- och automationsingenjör sedan 

20 år tillbaka. Han beskriver en arbetsmiljö som litar på 

allas ledarskap och engagemang – och en möjlighet att 

göra intern karriär på ett globalt plan.

– Jag startade min resa som ingenjör i Höganäs, har 

arbetat i bland annat USA och har i dag fått rollen som 

chef på den avdelning där jag en gång började.

Har utmanande och intressanta uppgifter 

El- och automationsingenjörer på Höganäs kan vänta sig en 

variation i sina arbetsuppgifter, menar Ola. Här arbetar 

ingenjörer med projekt från start till slut – och får lära sig 

mycket om mycket.

– Höganäs är en tung industri och vi är noga med att 

arbetet ska vara både utmanande och intressant. Därför 

får ingenjörer vara med på hela spelplanen, från smält 

stål till packmaskiner, och arbeta med både globala och 

lokala investeringsprojekt.

En spännande tid 

En rad stora investeringar ligger framför Höganäs. Både 

kapacitetsökningar och uppgradering av befintliga 

anläggningar – alltid med säkerhet, miljö och energi i fokus.

– Vi har en stor resa framför oss, det kommer att bli en 

spännande tid, avslutar Ola.

Om Höganäs

Visste du att metallpulver kan rena vatten och jord från 

föroreningar och tungmetaller? Och att en tunn hinna av 

metallpulver klarar av att skydda känsliga ytor i de mest 

extrema väderförhållanden? Metallpulver kan användas för 

att löda, svetsa och tillverka bildelar. I speciella 3D-skrivare 

fogas också metallpulver samman lager för lager till kluriga 

komponenter vars detaljrikedom saknar motstycke.

Hos oss på Höganäs samlas de främsta experterna inom 

en rad olika metallpulverteknologier. Höganäs är nämligen 

världens största tillverkare av metallpulver. 

”Höganäs el- och 
automationsingenjörer  
har ständigt nya utmaningar 
när de utvecklar företagets 
produktionsanläggningar.”
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ANTAL ANSTÄLLDA
Totalt ca 2 300 varav ca 800 i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
• Processoperatörer, elektriker, mekaniker
• Ingenjörer och tekniker som arbetar med                       

utveckling, produktion och processteknik
• IT-tekniker, IT-analytiker
• Projektledare
• Säljare, ekonomer, marknadsförare,                    

kommunikatörer

UTBILDNINGSVÄGAR 
Gymnasieutbildning, teknisk inriktning.  
Teknisk högskola och universitet.

ADRESS

Höganäs AB
263 83 HÖGANÄS

Telefon: 042-33 80 00
E-post:  info@hoganas.com

Webbplats: www.hoganas.com
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