
Vi på CEJN förser världens alla hörn 
med snabbkopplingar. Våra produk-
ter hittar du i över 20 segment som 
t ex tillverkningsindustrin, rädd-
ningstjänsten, och förnybar energi. 
Huvudkontoret ligger i Skövde där 
ca 350 personer arbetar. Vi utveck-
lar, producerar och marknadsför 
våra produkter som sedan, genom 
våra 17 säljbolag världen över, säljs 
till kunder som prioriterar en säker 
och högkvalitativ arbetsplats. 

KARRIÄR
Som en av Skövdes största privata 
arbetsgivare är karriärmöjligheterna 
många hos oss. På vårt huvudkon-
tor i Skövde finner du ingenjörer, 
CNC-operatörer, montörer, inköpare, 

marknadskommunikatörer, produktions-
tekniker, ekonomer samt många fler 
yrken där alla utgör en viktig del av 
vår verksamhet. Vi är ständigt på jakt 
efter nya medarbetare som brinner för 
teknik och utveckling. Är kanske du en 
av dem? 

SÄKERHET OCH KÄRNVÄRDEN
Säkerhet är mycket viktigt i vår 
bransch. Den går inte att välja bort 
utan är en nödvändighet i allt vi gör 
och vi tar ansvar för våra kunders och 
användares säkerhet. CEJN arbetar 
med fem kärnvärden: innovation, miljö, 
säkerhet, kvalitet och prestanda. De är 
våra hörnstenar och definierar vilka vi 
är, hur vi arbetar, vad vi tror på och vad 
vi står för.

FRAMTID
I takt med att världen förändras måste 
även vi utvecklas. En av våra senaste 
applikationer är vätskekylning för ser-
verhallar. All vår online-aktivitet, så 
som e-post och sociala medier, leve-
reras via datacentraler där det krävs 
en säker och effektiv nedkylningspro-
cess. Är du intresserad av teknik och 
utveckling så tveka inte att gå in på vår 
hemsida för att se mer vad det är vi 
arbetar med. 

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

ANTAL ANSTÄLLDA
350 i Skövde. 50 i Lönsboda. 600 i världen.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Produktutvecklare, laboratorieingenjörer, CNC-operatörer, 
montörer, kvalitetstekniker, förbättringstekniker, pro-
duktionstekniker, lager/materialhanterare, marknads-
kommunikatörer, webbdesigner, systemspecialister/
utvecklare, ekonomer, HR, inköp, underhåll, planerare, 
ledare, kundservice, säljare

UTBILDNINGSVÄGAR
Tekniskt inriktade gymnasieutbildningar. Många befatt-
ningar kräver YH- eller högskoleutbildning. Vilka beror 
på yrkesval.

KONTAKT
Åsa Grehn, HR
0500-499 685
asa.grehn@cejn.com

ADRESS
CEJN AB
Rattvägen 1
541 34 SKÖVDE

Webbplats: www.cejn.com
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