
Vi är det hållbara mejeriet
Skånemejerier är baserat i Malmö men har 
produktionsanläggningar även i Kristian-
stad och Hjo. Vi är Sveriges näst största  
mejeriföretag och verksamheten består 
främst av produktion och försäljning av 
mejeriprodukter och fruktdrycker. Våra  
varumärken är bland andra Bravo, Alle-
rum, Hjordnära, MåVäl, Åsens, Salakis och  
Lindahls.

Att våra produkter är goda vet nog alla. 
Men Skånemejerier står för så mycket mer. 
Vi arbetar med hållbarhet i alla led; vi har 
kornas hälsa i fokus, arbetar för biologisk 
mångfald och öppna landskap, fokuserar 
på fossilfria drivmedel och förnybar energi 
och satsar på smartare förpackningar och 
ökad återvinning. Vi värnar om den svens-
ka mjölkbonden och om mångfalden på 
den svenska mejerimarknaden. Att handla  

mejerivaror som är producerade i Sverige 
är för många en aktiv handling, ett ställ-
ningstagande. Det har skapat en närhet till 
våra konsumenter som vi är oerhört stolta 
och glada för.

Vi skapar härliga upplevelser varje dag
Konsumenter är på ständig jakt efter pro-
dukter som gör gott för både kropp och 
själ. Kvargmarknaden är fortsatt stark och 
där ligger vi i täten med nyttiga och smak-
rika produkter från Lindahls kvarg. Vi har 
lanserat en rad populära smoothies från 
Bravo och flera nya smaker på yoghurt och 
matlagningsprodukter. Det är bara några 
exempel på spännande produktinnovatio-
ner, och fler kommer det bli!

Att arbeta hos oss
Skånemejerier ingår sedan 2012 i det multi-
nationella mejeriföretaget Groupe Lactalis,  

som är världens största mejerikoncern med 
85 000 anställda i 94 länder. Det innebär 
många karriärmöjligheter för våra med- 
arbetare, både lokalt och globalt. Vi  
investerar i våra medarbetares kompetens-
utveckling och genom koncernen får du till-
gång till ett internationellt nätverk av kolle-
gor att utbyta idéer med. Lactalis värdeord 
ligger till grund för det arbetssätt och bete-
ende som vi alltid strävar efter: ambition, 
engagemang och enkelhet.

Är du nyfiken på hur 
det är att jobba hos oss?
Kika in på vår hemsida och läs mer om 
vad vi har att erbjuda. Du hittar även våra  
avdelningar, lediga tjänster och flera av våra 
medarbetare här.

Var med och skapa Sveriges mest hållbara mejeri
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ANTAL ANSTÄLLDA
Vi sysselsätter drygt 700 medarbetare direkt och många 
fler i vår närhet. Cirka 315 mjölkbönder i Skåne och 
Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Skåne-
mejerier har idag fyra produktionsenheter, en i Malmö, 
två i Kristianstad och en i Hjo. Omsättningen 2019 var 
ca 4,4 mdkr.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktion, kvalitet, labb, teknik- och processutveck-
ling, produktutveckling, underhåll, lager, marknad och 
försäljning, kommunikation, HR, finans och IT.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie- och högskoleutbildningar i livsmedelsteknik, 
mejeriteknik, kemiingenjörer, civilekonomer och mark-
nadsförare.

KONTAKT
Astrid Nordén, HR Partner  

ADRESS
Skånemejerier Försäljning AB
Boplatsgatan 6
213 76 MALMÖ

Telefon: 040-619 30 00

Webbplats: www.skanemejerier.se
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