
Metso Outotec är en föregångare  
inom hållbar teknik, kompletta lös-
ningar och tjänster för ballastpro-
duktion, mineralbearbetning, metall-
förädling och återvinningsindustrin. 
Vårt mål är att öka kundernas energi 
och vatteneffektivitet, att öka deras 
produktivitet och att minska deras 
miljömässiga risker. Med vår expertis  
inom bearbetning och med våra 
produkter i teknikens framkant är 
vi kundernas partner för positiv för-
ändring. Vi har omfattande lösningar 
från malmåder i gruvan till färdig  
metall, ett globalt servicenätverk och 
branschledande innovation samt 
forskning och utveckling.

Under 2020 gick Metso och Outotec 
samman till ett bolag. Detta har och 
kommer att öppna för nya möjlig-
heter för företaget, personalen och 
våra kunder.

På Metso Outotec i Skellefteå finns 
det två globala produktlinjer inom 

Metals-affärsområdet. En produkt-
linje jobbar med utveckling och 
försäljning av teknologier för ädel-
metallframställning och den andra 
jobbar med teknologier för industriell 
gasrening. 

Dessa produktlinjer har också en  
ingenjörsavdelning som består av ca 
40 ingenjörer inom process, maskin 
och el. Ingenjörerna jobbar med att 
utveckla och projektera produkter  
och anläggningar. Vi levererar sedan  
projekteringsunderlag och process-
utrustning till våra kunder runtom  
i världen för att sedan hjälpa dem på  
plats med installation och igång- 
körning av anläggningen.

Det finns också tre globala produkt-
centra för kvarninfodringar, pump-
infodringar och truckflak/infodringar.  
Det finns även flera andra globala 
funktioner samt ett regionalt produkt-
centra för kvarninfodringar med egen 
konstruktionsavdelning och en som 

jobbar med Europa, Mellanöstern 
Afrika och Ryssland. Liksom ett  
laboratorium för utveckling av gummi- 
material, fälttester och analyser.

Utöver detta har vi också stödfunk- 
tioner såsom ekonomi, inköp och HR. 

Verksamheten ger den som jobbar 
här alla förutsättningar för ett intres-
sant och utvecklande arbete i en miljö  
som dagligen innehåller globala  
kontakter. Det öppnar upp för en  
rolig karriär, där du har hela världen 
som arbetsfält. Vi är verksamma i 
över 50 länder och har över 15 000 
anställda. I Sverige har vi ca 750  
anställda på tolv olika platser.
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ANTAL ANSTÄLLDA
På Skellefteås kontor arbetar ca 145 personer.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Konstruktör, laboratorieingenjör, marknadsförare, 
maskiningenjör, elingenjör, processingenjör m.fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi kommer att ha behov att rekrytera fler medarbetare 
i framtiden, särskilt inom de tekniska yrkena.

LÄMPLIGA UTBILDNINGSVÄGAR
Tekniska högskole- och/eller universitetsutbildningar.

Ex. Högskoleingenjör inom maskinteknik, elkonstruk-
tion, elkraft, automation civilingenjör inom maskintek-
nik och metallurgi.

KONTAKT
Malte Åkerblom  
Director, Mill Lining Product Support EMEA
malte.akerblom@mogroup.com 

Fredrik Johansson, HR-Manager, 010-338 77 08, 
fredrik.a.johansson@mogroup.com 

ADRESS
Metso Outotec Sweden AB
Gymnasievägen 26A
931 27 SKELLEFTEÅ

Webbplats: www.mogroup.com
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