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3M Co förvärvade 2008 Aearo Tech-
nologies Inc. (USA), tillverkare av 
bl.a. personlig skyddsutrustning, där 
det då svenska bolaget PELTOR AB i 
Värnamo ingick. Numera är PELTOR™  
ett varumärke för ett brett utbud av 
skyddsprodukter för huvud, ansikte 
och hörsel samt kommunikationslös-
ningar för bullriga miljöer. 

3M är ett innovationsföretag som aldrig  
slutar att uppfinna. Koncernen omsätter 
32 miljarder dollar, har 91 000 anställda 
och verksamhet i mer än 70 länder.  
I Norden och Baltikum har 3M kontor  
i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Riga,  

Tallinn, Vilnius och huvudkontor i 
Stockholm. FoU och tillverkning finns i 
Gagnef, Värnamo och Västervik. 
I Norden och Baltikum har 3M 900 
medarbetare och omsätter 415 miljo-
ner euro. 
3M i Värnamo, f.d. PELTOR AB, har ca 
300 anställda med ansvar för utveck-
ling, marknadsföring och tillverkning av 
större delen av 3M PELTOR™ kommu-
nikationsprodukter. 

För att behålla vår marknadsledande 
ställning behöver vi medarbetare som 
är engagerade, ansvarstagande och 
kunniga inom alla funktioner i företaget. 

Vi söker ständigt personer som kan 
hjälpa oss att uppnå ytterligare ökad 
konkurrenskraft samt snabb tillväxt. 
Vi kan erbjuda olika tjänster på avdel-
ningar som t.ex. produktutveckling, 
internationell marknadsföring, IT, inköp, 
personal, information, ekonomi, försälj-
ning, kundservice, produktion, fastighet, 
verktyg, underhåll och distribution. 

Världsledande inom personligt  skydd

3M SVENSKA AB (PELTOR™)

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 300 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktion: Tillverkning i grupper, vilket ger ett varierat 
arbetsinnehåll. Produktionstekniker, verktygsmakare, 
reparatörer, maskinoperatörer, montörer. 
Marknad & sälj: Marknadsförare, säljare, kundservice
med arbetare.
Produktutveckling: Mekanikkonstruktörer, elektronik
ingenjörer m.m.
Administration: Administratörer, inköpare, informatörer, 
ekonomer, personalvetare, planerare, logistik m.m. 

UTBILDNINGSVÄGAR
För arbete inom produktionen kan industriprogram
met, elprogrammet eller annan teknisk utbildning vara 

lämplig. För att arbeta med produktutveckling eller pro
duktionsteknik krävs ingenjörsutbildning. Utbildning 
som verktygsmakare eller reparatör är också efterfrågat. 
För övriga tjänster på företaget varierar utbildningskrav 
efter arbetets innehåll. Gymnasieutbildning är dock all
tid ett baskrav, för vissa tjänster krävs även eftergym
nasial utbildning. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi rekryterar ständigt nya personer, alltifrån operatörer 
till ingenjörer. 

KONTAKT
För rekrytering, prao, praktik och studiebesök:
Jenny Bergström, HR/Personalavdelningen

ADRESS
3M Svenska AB
Box 2341, 331 02 VÄRNAMO

Besök: Malmstensgatan 19 
Telefon: 0370 69 42 00

Webbplats: www.3M.com/se
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