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Proplate är ett ledande industri- 
företag som exporterar produkter till  
kunder i Europa, Asien samt Nord- 
och Sydamerika. Produktions- 
anläggningen i Oxelösund är en av 
världens modernaste av sin sort. Här 
skär, bearbetar, svetsar och målar vi 
tunga och stora komponenter i stål 
till många olika branscher. 

Komponenterna som vi tillverkar  
används bland annat för att hålla 
ihop och garantera säkerheten i lyft-
kranar, för att förankra vindkraftverk, 
som delar i entreprenadmaskiner och 
för att ta upp malm i gruvor.
 
HÖG KOMPETENS, FLEXIBILITET OCH 
MODERNT ARBETSSÄTT
För att kunna leverera den bästa  
kvaliteten och servicen till kunderna 

krävs flexibel produktion och hög 
kompetens. De flesta som jobbar hos 
oss är därför insatta i många olika 
delar av verksamheten och växlar  
mellan olika arbetsuppgifter. Av sam-
ma anledning jobbar vi även mycket 
med att vidareutbilda personalen. 
För att kunna fortsätta vara i fram-
kant investerar vi ständigt i såväl nya  
maskiner, avancerade IT-system och 
moderna lokaler.
 
HÅLLBAR LIVSSTIL – 
BÅDE PÅ JOBBET OCH HEMMA
För oss på Proplate är det en själv-
klarhet att arbeta för att minska 
föroreningar och miljöpåverkan. Att 
utveckla sunda affärsmetoder och ta 
hänsyn till människor i vår omgivning 
är också viktigt. Därför sponsrar vi  
lokala idrottsföreningar och satsar på 

att bidra till en sund livsstil hos våra 
medarbetare. Vi har till exempel infört 
två timmar motion på arbetstid varje 
vecka. Då stängs alla maskiner och 
datorer av och alla ägnar sig istället 
åt träning i olika former. 

Vill du vara med och göra de bäs-
ta ännu bättre? Välkommen med 
din ansökan när du är klar med  
utbildningen!

PROPLATE

OM FÖRETAGET
Proplate Oxelösund AB har ca 135 anställda. Vi är 
en del av Proplate-koncernen och har huvudkontor i  
Karlstad och säljbolag i Chicago, USA samt försälj-
ningskontor i Newcastle, UK och i Göteborg.
Proplate skär, maskinbearbetar, svetsar och målar  
färdiga delar i grovplåt som ska sitta i bland annat 
lyftkranar, entreprenadmaskiner, gruvor och vindkraft-
verk. Kunderna finns i fem olika världsdelar. 

BEFATTNINGAR/ROLLER INOM PRODUKTION
Skäroperatör, Slipare, Flödesledare, Figurskärning, 
Legoskärning, Fluxning, Blästring, Montering, Bear-

betning, Målning, Packning, Riktning, Fasning, Svets-
ning, Logistik och Underhåll. 

BEFATTNINGAR/UPPDRAG FÖR TJÄNSTEMÄN
Kvalité och miljöansvarig, Inköp, Hållbarhet, Säljare, 
Säljchef, Plats- och produktionschef, Områdeschef 
över produktion, IT-chef, It-tekniker, Redovisningsan-
svarig, Ekonomiassistent, Ekonomichef, Marknadsfö-
ring och kommunikation, HR, Teknisk chef, Planering 
och beredning, Löneadministratör, Underhållsansvarig. 

KONTAKT
Niklas Ljungman, niklas.ljungman@proplate.se

ADRESS
Proplate Oxelösund AB
Box 14, 613 31 OXELÖSUND

Besök: Folkegatan 56, Cefast industriområde
Telefon: 010-19 54 100
E-post: info@proplate.se

Webbplats: www.proplate.se

Vi gör de bästa ännu bättre!


