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TRANSPORTBRANSCHEN 2022/2023 OCH FRAMTIDEN 
Trots stora utmaningar med fortsatt pandemi och ökade bränslekostnader för våra  
kunder gör Malte Månson sitt starkaste år hittills. Vi har under året inlett en rad  
intressanta samarbeten och kunnat förvärva ytterligare två verkstäder, en i Göteborg 
och Helsingborg. Vi ser att vi har stärkt vår position på marknaden ytterligare med 
vårt breda erbjudande där vi arbetar märkesoberoende gärna med både chassi och 
påbyggnad som en helhet. 

HOS MALTE MÅNSON KAN DU BLI VAD DU VILL! 
Malte Månson finns representerade på 16 platser i Sverige från Malmö i söder till 
Gävle i norr. Hos oss kan du arbeta som mekaniker, elektriker, kundmottagare,  
lagerman, reservdelsansvarig, verkmästare, verkstadschef, med ekonomi eller  
kvalitetsfrågor och marknadsföring för att nämna några av våra yrkesroller. Vi arbetar 
också med ständig utveckling av våra medarbetare inom områden som tex kyla, 
ackrediteringar, kranar på våra fordonstyper. Det är upp till dig vad du vill arbeta med 
och var du vill arbeta i landet! 

MALTE MÅNSON OCH LÄRLINGAR 
Vi har en lång tradition inom företaget att arbeta med återväxt och vi har  
under många år framgångsrikt arbetat med lokala skolor såsom Fredrika Bremer,  
Stockholms transport och fordonsgymnasium och andra nätverk. Vår duktiga personal  
tar alltid hand om eleverna och många får direkt anställning efter slutförda studier, det 
som är viktigast för oss är att eleverna har viljan och ett intresse att lära sig. 

OM OSS
Malte Månson Verkstäder är Sveriges största mär-
kes-oberoende verkstadskedja för tunga fordon där  
kvalitet och nöjda kunder är ett självklart fokus. Våra 
16 anläggningar finns i mellersta och södra Sverige 
från Gävle i norr till Malmö i söder. Vårt huvudkontor  
ligger i Stockholm Länna. Vi erbjuder service för alla 
märken av lastbilar och är auktoriserade på flera orter  
för MAN, DAF, IVECO och Mercedes. Vi erbjuder 
även tjänster inom flera områden, exempelvis hjul- 
inställning, färdskrivare, släcka två:or, bromsprovning,  
tungkyla, alkolås mm.

ANTAL ANSTÄLLDA 
Ca 170 personer.

YRKEN
Fordonsmekaniker, påbyggare, smed, svetsare, fordons- 
elektriker, entreprenadmekaniker, lagerarbetare, kund-
mottagare, inköpare, ekonom, chef, arbetsledare, 
marknad. 

UTBILDNING 
Gymnasieutbildningarna fordon eller industri med  
inriktning mot transport eller el. 

ARBETA HOS OSS? 
Vi söker ständigt duktiga tjejer och killar som har  
intresse för branschen och vill utvecklas. Mer  
information finns på www.maltemanson.com. 

ADRESS
Malte Månson Verkstäder AB
142 50 SKOGÅS 
 
Besök:  Svarvarvägen 14B, Skogås
Telefon:  08-745 33 35
E post:  haninge@maltemanson.com

Webbplats:  www.maltemanson.com 

SOCIALA MEDIER

         @maltemanson 

MALTE MÅNSON VERKSTÄDER

Namn: Emil Stenwreth 

Utbildning: Går andra året Stockholms transport och 
fordonstekniska gymnasium (STFG) 

Varför har du valt denna utbildning? 
Jag kör motocross och har gjort det sedan jag var 12, 
jag har alltid tyckt om att skruva med den och andra 
motorfordon.

Vad är roligast med att arbeta på Malte Månson: 
Det är arbetskamraterna, alla är jäkligt schyssta, de vill 
lära ut och hjälpa till och det är en lättsam stämning. 
Jag får verkligen vara med på avancerade felsökningar.  
Sedan är det väldigt mycket olika fordon och fel som 
uppstår. På Malte får man ju arbeta med påbyggnader 
också vilket jag tycker är jättekul!
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