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På försvars- och säkerhetsföretaget  
Saab blickar vi ständigt framåt och 
utmanar gränserna för vad som är 
tekniskt möjligt. Vi samarbetar med  
kollegor och partners runt om i 
världen som alla delar vår utmaning 
och vision – att göra världen till en 
säkrare plats.

På Saab jobbar vi med att lösa avance-
rade problem på ett nyskapande sätt. 
Våra engagerade medarbetare arbetar 
med hundratals produkter, tjänster och 
lösningar inom allt från flyg, ubåtar 
och robotsystem till samhällssäkerhet,  
logistik och mycket annat.

Saab är också ett företag med möjlig-
heter. Ett företag där vi ser mångfald 
som en tillgång och där du har möjlig-
het att påverka din egen utveckling. 
Vi satsar på våra medarbetare och  
ledare, vi arbetar aktivt med att utveckla  
våra medarbetare och uppmuntrar att 
du provar flera olika yrkesroller inom 
företaget, kanske också utomlands. 

Företagskulturen hos oss känneteck-
nas av kunnande, förtroende och vilja, 
där du varje dag får möjlighet att hitta 
nya lösningar och utveckla nya pro-
dukter tillsammans med dina kollegor. 
Särskilt stolta är vi över att vara en av 

de attraktivaste arbetsgivarna i Sve-
rige bland ingenjörsstudenter, enligt 
den svenska Universum-rankningen.

Vill du bli en av oss? 
Gå in på vår webbplats och läs om 
vilka möjligheter som finns för just 
dig! Du kan också följa oss på sociala  
medier: saabgroup.com/newsroom

ANTAL ANSTÄLLDA
Saab har cirka 18 000 medarbetare varav 600 arbetar i 
Huskvarna. Förutom i Huskvarna finns vi på ett 50-tal 
andra orter i Sverige och utomlands. Huvudkontoret lig-
ger i Stockholm och den största verksamhetsorten är Lin-
köping, men vi har även stora verksamheter i Göteborg, 
Karlskrona och Karlskoga. Ungefär 3 000 av Saabs medar-
betare arbetar utanför Sverige; de flesta i Sydafrika, USA 
och Australien.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Saab är ett högteknologiskt företag med produkter och 
tjänster inom flera områden. Därför behöver vi många 
olika kompetenser och förmågor. Vi utvecklar flygplan, 
obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem, 
övervakningslösningar, tränings- och simuleringssystem, 
kommunikationslösningar, fältsjukhus och mycket annat. 

Hos oss finns plats för alla!

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie-, högskole eller universitetsutbildning, gärna 
med inriktning mot teknik.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Saab satsar mycket på sina medarbetare. Det finns en 
mängd olika utbildningar och utvecklingsprogram att 
välja bland när du blivit en av oss. Eftersom vi är en stor 
koncern finns det goda karriärmöjligheter och chanser till 
att prova olika yrkesroller. Det finns även möjlighet att 
arbeta utomlands.

KONTAKT
asa.chadwick@saabgroup.com

ADRESS
Saab AB
Stensholmsvägen 20 
561 39 HUSKVARNA

E-post: info@saabgroup.com

Webbplats: www.saab.com

SAAB AB

”För att vi ska kunna vara konkurrens-
kraftiga måste alla medarbetare 

jobba tillsammans för att driva 
och utveckla företaget framåt.

Var varken rädd för att dela
 med dig av det du är bra

 på eller att ta hjälp av 
de som kan mer.”
Sofia, Saab i Huskvarna

Explore your potential! Find your edge!


