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Vi gör mer 
av trädet!

YRKEN INOM FÖRETAGET
Administratör, arbetsledare, automationsingenjör, ble-
kerioperatörer, brandskyddstekniker, byggnadsarbe-
tare, drifttekniker, ekonom, elektriker, energiingenjör, 
etanoloperatör, forskare, förbättringsledare, förrådsar-
betare, hr-chef, hr-utvecklare, indunstningsoperatör, 
ingenjör, inköpare, instrumenttekniker, kokarmästare, 
kokvätskeoperatör, kommunikatör, konstruktör, kund-
service, kvalitetskontrollant, laborant, laboratorietekni-
ker, logistiker, löneadministratör, marknadsanalytiker, 
marknadsassistent, marknadschef, maskinister, meka-
niker, miljöingenjör, produktions, produktionsledare, 
produktionsplanerare, projektledare, renserioperatör, 
skydd/säkerhetstekniker, svarvare, svetsare, transport-
ledare, truckförare, utvecklingsingenjör, verksamhets-
controller, virkesinköpare, vvs-reparatör.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 350 i Domsjö, ca 120 000 inom Aditya Birla

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Personal inom de flesta områden, framför allt kommer
behovet av operatörer, mekaniker och ingenjörer att 
vara stort.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasiets fordons-, teknik- och naturvetenskaps-
program leder till många yrken inom vårt företag
samt även universitetsutbildningen Processoperatörs-
programmet.

KONTAKT
Aline Kärrbäck, kommunikatör
aline.karrback@domsjo.adityabirla.com

ADRESS
Hörneborgsvägen 17, 892 50 Domsjö

Telefon: 0660-27 56 00
E-post: info@domsjoe.com
Webbplats: www.domsjo.adityabirla.com

DOMSJÖ FABRIKER

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en 
snabb utveckling, driven av världens ökade behov 
av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cel-
lulosa används till textilmaterialet viskos som är ett 
miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska 
textilfibrer. 

Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produk-
ter och energi med en tydlig miljöprofil. Vi gör mer 
av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för 
att producera fler miljövänliga produkter. Vi bryr oss 
om framtiden och vi vill gärna dela den med dig!

Idag säljer vi cellulosa, lig-
nin och bioetanol över hela 
världen. Genom ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete 
skapas många spännande 
framtidsprodukter från vårt 
bioraffinaderi.

Visste du att...
 » Med endast en normalstor gran är det möjligt att tillverka 200 par byxor.
 » Med vår produktionskapacitet kan vi producera 230 000 ton cellulosa varje år. Det är lika mycket som 

vikten av 613 000 älgar.
 » Vi var först i världen med att bleka till högsta ljushet helt utan klor. Det gjorde vi redan i början på 

90-talet. Idag är vi ensamma i världen om att ha ett helt slutet blekeri varifrån inga utsläpp sker.
 » För oss är jämlikhet viktigt och vi jobbar därför för en ökad jämställdhet. Idag är 26% av våra chefer och 7 

av 9 i vår ledningsgrupp kvinnor.
 » Vi strävar efter ökad mångfald, för att tillvarata de kvaliteter som en jämnare könsfördelning samt etnisk 

och kulturell mångfald tillför.
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och kulturell mångfald tillför.

Visste du att...

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

YRKESGRUPPER INOM FÖRETAGET
Administratör, arbetsledare, automationsingenjör, blekeri- 
operatörer, brandskyddstekniker, byggnadsarbetare, drift- 
tekniker, ekonom, elektriker, energiingenjör, etanoloperatör,  
forskare, förbättringsledare, förrådsarbetare, hr-chef, 
hr-utvecklare, indunstningsoperatör, ingenjör, inköpare, 
instrumenttekniker, kokarmästare, kokvätskeoperatör, 
kommunikatör, konstruktör, kundservice, kvalitetskon-
trollant, laborant, laboratorietekniker, logistiker, löne-
administratör, marknadsanalytiker, marknadsassistent, 
marknadschef, maskinister, mekaniker, miljöingenjör, 
produktionsledare, produktionsplanerare, projektledare, 
renserioperatör, skydd/säkerhetstekniker, svarvare, svet-
sare, transportledare, truckförare, utvecklingsingenjör, 
verksamhetscontroller, virkesinköpare, vvs-reparatör.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 350 i Domsjö, ca 120 000 inom Aditya Birla

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Personal inom de flesta områden, framför allt kommer
behovet av operatörer, mekaniker och ingenjörer att 
vara stort.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasiets fordons-, teknik- och naturvetenskapsprogram  
leder till många yrken inom vårt företag samt även 
universitetsutbildningen Processoperatörsprogrammet.
Andra vägar till anställning är högskole- och universitets- 
utbildningar inom kemi, biologi, teknik, data, personal, 
ekonomi.

KONTAKT
Aline Kärrbäck, kommunikatör,  
aline.karrback@domsjo.adityabirla.com

ADRESS
Domsjö Fabriker AB
Hörneborgsvägen 17, 892 50 DOMSJÖ

Telefon: 0660 – 27 56 00
E-post: info@domsjoe.com

Webbplats: www.domsjo.adityabirla.com

DOMSJÖ FABRIKER


