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OM FABRIKEN I FALKENBERG
I fabriken är vi ca 400 anställda och fabriken känneteck-
nas av en modern organisation och en högteknologisk 
maskinpark. Teknikutveckling och uppgraderingsprojekt 
pågår ständigt och större delen av vårt produktsorti-
ment är inom snabbrörliga konsumentvaror.

UTBILDNINGSVÄGAR
På fabriken i Falkenberg har vi många olika yrkesroller.
Vi rekryterar mest till tekniska funktioner såsom  
maskinoperatörer och mekaniker. Vi har även ett stort 
behov av högskoleingenjörer för andra tekniska och 
processinriktade funktioner. Vi ser gärna att man har 

avslutat en teknisk utbildning inom Industri-, El- eller 
Teknikprogrammet alternativt studerat vidare till hög-
skoleingenjör.

SOMMARJOBB
Vi rekryterar sommarjobbare varje år. Kravet är att man
har fyllt 18 år, är ansvarstagande och noggrann. Ett 
stort plus är om man har teknisk bakgrund.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Essity är en stor global koncern och för den som vill 
finns det goda möjligheter att utvecklas och göra  
karriär.

ADRESS
Essity Hygiene and Health

Våra tjänster hittar du på: 
www.essity.com/career

SOCILA MEDIER

  Essity 

ESSITY HYGIENE AND HEALTH
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ESSITY HYGIENE AND HEALTH

We are committed:
Vi är engagerade innebär att vi är dedikerade 
till att leverera resultat och förbättra vardagen. 
Vi strävar högt och ser till att det vi gör och hur 
vi gör det skapar värde.

We care:
Vi bryr oss betyder att vi visar respekt och stöd-
jer varandra proaktivt. Vi agerar med integritet 
gentemot alla intressenter. Hållbarhet är en del 
av allt vi gör.

We collaborate:
Vi samarbetar innebär att vi letar efter mång-
fald i perspektiv och idéer. Vi litar på och utma-
nar varandra konstruktivt och firar framgångar 
som ett team.

We have courage:
Vi är modiga betyder att vi har höga ambitioner 
och fokuserar på att vinna för framtiden. Vi är 
dedikerade till att utveckla innovativa produk-
ter och tjänster som bättre tjänar våra kunder 
och konsumenter.

Essity har som mål att utveckla produkter och lösningar för ett cirkulärt samhälle. Det kräver kreativt 
tänkande, nya affärsmodeller och partnerskap. På lång sikt vill vi vara en del av ett nytt system där 
inget går till spillo. Dit vill vi bland annat komma genom att arbeta enligt våra värdeord:

Vill du arbeta på ett företag med hållbarhet  
och hälsa i fokus?

I Falkenberg ligger vår fabrik som tillverkar barnblöjor och inkontinensprodukter, främst för de 
nordiska marknaderna samt Central- och Östeuropa.

Välkommen till Essity, ett ledande hygien- och hälsobolag. 

Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. 

Våra tjänster hittar du på 
www.essity.com/career

Följ oss  på social media:
https://www.linkedin.com/company/essity/ 
Essity (@essity) / Twitter
Essity (@essity)/Facebook
Essity (@essity)/Instagram


