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ANTAL ANSTÄLLDA
Holmen trävaror har totalt 750 personer anställda,
varav 450 personer finns i Bygdsiljum, Kroksjön och 
Umeå.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Sågverksarbetare, elektriker, fordonsförare, mekaniker,
säljare, ingenjörer, konstruktörer, transportledare,
virkesinköpare, montörer, ekonomer, administrativ
personal etc.

REKRYTERINGSBEHOV
På Holmen är du med och skapar en hållbar framtid.
För samhället och kunderna, men också för dig själv.

Målet är att skapa framsteg genom natur och teknik,
vilket bland annat kräver att vi lyckas med vår rekry-
tering av kompetenta och målinriktade medarbetare.
Vi söker därför hela tiden nya medarbetare och tar
gärna emot spontanansökningar även när vi inte har
några tjänster ute.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasielinje med inriktning Träteknisk utbildning,
Bygg, El, Industri, Fordons. Civilingenjörsprogrammet.

KONTAKTPERSONER
Erica Lindgren, tel 0914-207 80
E-post: erica.lindgren@holmen.se

ADRESS
Holmen
Burträskvägen 53
937 80 BYGDSILJUM

Telefon:  0914-207 00 (växel)

Webbplats:  www.holmen.com/Travaror
 www.martinsons.se

HOLMEN

Ett lika 
smart som 
hållbart 
karriärval.

Naturens och teknikens möjligheter. Är du 
nyfiken på att jobba i en framtidsbransch, 
som möjliggör både hållbar utveckling och 
din egen utveckling? Vad bra. Det är näm-
ligen precis det vi på Holmen fokuserar på! 

Här i Västerbotten tar vi tillvara råvaran från 
regionens skogar, med ett cirkulärt tänk 
och ansvar ända från frö till färdiga trähus. 
Hos oss finns alltså hela kedjan från vir-
kesinköp och skogsvård, till egna sågverk 
som producerar hållbara byggprodukter. 
Dessutom ingår Martinsons Byggsystem i 
Holmen, med smarta lösningar som gör att 
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framtiden kan byggas i trä. Oavsett om det 
handlar om sporthallar, skolor, höga fler-
bostadshus eller kulturhuset Sara i Skel-
lefteå.

För att klara allt det här har vi satt ihop 
ett team av alla möjliga olika kompeten-
ser som jobbar tillsammans. Det är allti-
från skogsexperter, maskinoperatörer och 
truckförare, till ingenjörer, konstruktörer 
och säljare. Ärligt talat är det en rätt spän-
nande arbetsplats, där du och din karriär 
kan fortsätta utvecklas. Och vi behöver 
hela tiden bli fler! 
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