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Nära varandra når vi längre
Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling. Här produceras trävaror dygnet runt, vi 
bygger bostäder, säljer bygg- och industrivaror och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 
Men utveckling gäller också den personliga resan och vi vill att alla medarbetare ska kunna 
växa i sin takt. För att lyckas erbjuder vi ett arbetsklimat med kollegor och ledare som stöttar 
och utmanar dig, spännande projekt och möjlighet att utvecklas i din roll och inom företaget. 
Det är också viktigt med ett hälsosamt arbetsliv där vi tillsammans skapar en öppen, positiv och 
inkluderande miljö. Det ska helt enkelt kännas bra i magen att vara en del av Derome.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda? Lediga tjänster hittar du på: derome.se/karriar

ANTAL ANSTÄLLDA
2 200 anställda. Vi har produktionsanläggningar på 10-
tal orter från Halmstad i söder och Kalix i norr, samt 
sälj-kontor och bygghandelsanläggningar på över 60 
ställen över i stort sett hela landet.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Fastighetsutveckling, Husbyggnation, Konstruk-
tion, Produktion, Logistik, Projektledning, Inköp, 
Försäljning, Administration, Marknad, HR, Ekonomi, 
IT, Kommunikation, Miljö, Reception, Lokalvård, VVS/
Installation, Underhåll, Sågverksarbete, Teknik, El, 
Butik, Transport, Lager. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie-, högskole- och universitetsutbildningar 
inom till exempel bygg, maskin, skogsvård, styr- och 
regler, ekonomi och IT ger goda möjligheter till jobb 
hos oss.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi ser ett stort behov av duktiga konstruktörer och 
byggnadsingenjörer med inriktning mot trä samt 
chaufförer, säljare, arbetsledare och chefer under de 
närmaste åren då vår verksamhet växer.

KONTAKT
Gisela Ölmeby, HR-specialist,
gisela.olmeby@derome.se

ADRESS
Derome AB (Huvudkontor)
432 87 Veddige

Telefon: 0340-66 64 00
E-post: info@derome.se

Webbplats: www.derome.se

DEROME

Lär känna oss på Facebook,
LinkedIn och Instagram.
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Nära varandra når vi längre
Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling. Här produceras trävaror dygnet runt, vi 
bygger bostäder, säljer bygg- och industrivaror och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 
Men utveckling gäller också den personliga resan och vi vill att alla medarbetare ska kunna 
växa i sin takt. För att lyckas erbjuder vi ett arbetsklimat med kollegor och ledare som stöttar 
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Det är också viktigt med ett hälsosamt arbetsliv där vi tillsammans skapar en öppen, positiv och 
inkluderande miljö. Det ska helt enkelt kännas bra i magen att vara en del av Derome.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda? Lediga tjänster hittar du på: derome.se/karriar

ANTAL ANSTÄLLDA
2 200 anställda. Vi har produktionsanläggningar på 10-
tal orter från Halmstad i söder och Kalix i norr, samt 
sälj-kontor och bygghandelsanläggningar på över 60 
ställen över i stort sett hela landet.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Fastighetsutveckling, Husbyggnation, Konstruk-
tion, Produktion, Logistik, Projektledning, Inköp, 
Försäljning, Administration, Marknad, HR, Ekonomi, 
IT, Kommunikation, Miljö, Reception, Lokalvård, VVS/
Installation, Underhåll, Sågverksarbete, Teknik, El, 
Butik, Transport, Lager. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie-, högskole- och universitetsutbildningar 
inom till exempel bygg, maskin, skogsvård, styr- och 
regler, ekonomi och IT ger goda möjligheter till jobb 
hos oss.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi ser ett stort behov av duktiga konstruktörer och 
byggnadsingenjörer med inriktning mot trä samt 
chaufförer, säljare, arbetsledare och chefer under de 
närmaste åren då vår verksamhet växer.

KONTAKT
Gisela Ölmeby, HR-specialist,
gisela.olmeby@derome.se

ADRESS
Derome AB (Huvudkontor)
432 87 Veddige

Telefon: 0340-66 64 00
E-post: info@derome.se

Webbplats: www.derome.se
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OM DEROME
Ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften 
och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som 
driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år 
sedan. Vi har ett brett erbjudande med allt från trä-, 
bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bo-
stadsområden. År 2022 är vi 2800 medarbetare med en 
förväntad omsättning på 11 miljarder.

AKTUELLA YRKEN
Fastighetsutveckling, Husbyggnation, Konstruktion, 
Produktion, Logistik, Projektledning, Inköp, Försälj-
ning, Administration, Marknad, HR, Ekonomi, IT,  
Kommunikation, Miljö, Reception, Lokalvård, VVS/  
Installation, Underhåll, Sågverksarbete, Teknik, El,  
Butik, Transport, Lager. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasie-, högskole- och universitetsutbildningar 
inom till exempel bygg, maskin, skogsvård, styr- och 
regler, ekonomi och IT ger goda möjligheter till jobb 
hos oss.

FRAMTIDA JOBB
Vi ser ett stort behov av duktiga konstruktörer och 
byggnadsingenjörer med inriktning mot trä samt  
chaufförer, säljare, arbetsledare och chefer under de 
närmaste åren då vår verksamhet växer.

KONTAKT
Lisa Larsson, HR-specialist, HR@derome.se

ADRESS
Derome AB (huvudkontoret)
432 87 VEDDIGE

Telefon: 0340-66 64 00
E-post: info@derome.se

Webbplats: www.derome.se

DEROME


