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ANTAL ANSTÄLLDA
I region Öst är vi cirka 300 anställda med kontor
i Finspång och Norrköping. Totalt har Jernbro
900 personer som arbetar på 24 olika orter,
från Malmö i söder till Kiruna i norr.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Svetsare, elektriker, mättekniker, hydrauliker,
mekaniker, montörer, truckförare, snickare,
el- och mekkonstruktörer, underhållstekniker,
underhållsingenjörer, projektledare med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
På vår hemsida finns aktuella lediga tjänster.
Där kan du också fylla i en generell ansökning.

UTBILDNINGSVÄGAR
Industriprogrammet, fordon, el, VVS, bygg,
svets och teknik.

KONTAKT
Martin Andersson - med mer än 25 års erfarenhet av
underhåll inom industrin.
010-483 03 42 eller martinx.andersson@jernbro.com

ADRESS
Jernbro Industrial Services AB
Slottsvägen 1
612 31 FINSPÅNG

Webbplats: www.jernbro.com

JERNBRO INDUSTRIAL SERVICES
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Vill du sätta bättre snurr på svensk industri?

Vill du hjälpa svensk industri att förbättra sitt underhåll? 
Vill du arbeta med avancerad svetsning av prefabricerade 
rörsystem? Tycker du att det verkar spännande att  
installera rör och maskiner? Då har du en framtid på 
Jernbro Industrial Services.

BLI EN VIKTIG KUGGE FÖR SVENSK INDUSTRI
På Jernbro finns många intressanta och utvecklande arbets-
uppgifter. Du blir en viktig kugge för oss och svensk industri. 
Utifrån vår bredd har du stora möjligheter att utvecklas.  
Genom interna karriärvägar kan du själv styra din utveckling. 

KULTUREN & KUNDENGAGEMANGET FÖRENAR OSS 
Jernbro är indelat i tre regioner. I region Öst har vi verksamhet 
i Finspång och Norrköping. Här arbetar 300 medarbetar inom 
underhåll, teknik, hydraulik, svets, travers, bygg, el och industrirör. 
Ihop med övriga två regioner är vi 900 anställda. Vi förenas 
alla av vår företagskultur - närhet, engagemang och kompetens.

Vårt kundengagemang för oss också samman. Vi jobbar 
tillsammans nära kunden. Det gör att vi förstår deras verk-
samhet bättre. Vi är engagerade genom att vi hela tiden vill 
utveckla kundens produktion och lyssnar på deras behov. 
Hög personal - kundnöjdhet är viktigt för oss. 

VI UTVECKLAR OSS YRKESMÄSSIGT OCH PERSONLIGT
Våra leveranser till kund ska hålla högsta kvalitet. Därför är  
utbildning och utveckling en viktig del i medarbetarnas vardag.

HUR ÄR DET ATT ARBETA PÅ JERNBRO?
Jernbro är ett modernt företag, ett företag som ger möjlighet 
till såväl stabilitet som utveckling. I och med den geografiska 
spridningen ges också möjlighet till att resa inom Sverige.  De 
som bäst känner till hur det är att arbeta hos oss, är självklart 
våra medarbetare. Därför får du möta några av dem på vår 
hemsida under länken Karriär. Alltså några av alla 900 som 
arbetar med att sätta snurr på svensk industri. 

ANTAL ANSTÄLLDA
I region Öst är vi cirka 300 anställda med kontor  
i Finspång och Norrköping. Totalt har Jernbro  
900 personer som arbetar på 24 olika orter,  
från Malmö i söder till Kiruna i norr.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Svetsare, elektriker, mättekniker, hydrauliker,  
mekaniker, montörer, truckförare, snickare, 
el- och mekkonstruktör, underhållstekniker,  
underhållsingenjör, projektledare med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
På vår hemsida finns aktuella lediga tjänster.  
Där kan du också fylla i en generell ansökning.

UTBILDNINGSVÄGAR
Industriprogrammet, fordon, el, VVS, bygg,  
svets och teknik.

KONTAKTUPPGIFTER
Martin Andersson - med mer än 25 års erfarenhet av 
underhåll inom industrin 
Jernbro Industrial Services AB 
Slottsvägen 1
612 31 Finspång

Telefon: 010-483 03 42
E-post: martinx.andersson@jernbro.com

Webbplats: www.jernbro.com

JERNBRO INDUSTRIAL SERVICES


