
VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 
Hos oss arbetar du lokalt med dina kollegor i det operativa 
i vår produktionsanläggning men bidrar via din kompetens 
till det framåtriktade arbetet globalt där vår säljorganisation 
världen över har dialogen med våra kunder gällande de 
högprecisionsverktyg som är vår produkt. 

Du blir en viktig kugge i vårt system. Arbetet innefattar 
avancerad teknisk nivå, processorienterat arbetssätt och ett 
samarbete som bygger på lagkänsla rakt igenom hela organi-
sationen. Ord som kompetens, utveckling, kvalitet, proaktivi-
tet, resultat, samarbete och miljö genomsyrar vår vardag.

DINA ÅSIKTER RÄKNAS
Vår värdegrund är plattformen vi utgår från när vi tar våra 
beslut. Alla medarbetare har samma värde och vi före-
språkar en öppen och respektfull dialog.

DÄRFÖR SKA DU ARBETA MED OSS
Att arbeta hos oss ger dig en livserfarenhet, kanske är detta 
ditt första arbete i livet eller har du kanske bytt inriktning i livet 
och vill testa på ett nytt yrke, du kommer då till ett företag där 
vi värnar om varandra, vi skapar glädje på jobbet. 

Vi är ett lönsamt företag som fokuserar på ekonomiskt positivt 
resultat för att kunna fortsätta vår utvecklingstakt. 

VÅR UTMANING IHOP MED DIG
En av våra utmaningar framåt som vi är stolta att kommunicera 
är att vår produkt (valsen) ska vara fossilfri år 2026, vill du 
vara med och påverka klimatet på vår planet så är det helt 
rätt att ta anställning hos oss.

VI BIDRAR TILL KLIMATFÖRBÄTTRINGAR!
Vår vision tar avstamp i det klimatarbete som nu görs runtom i världen, och i det bidrar vi på vårt sätt 
för att skapa ett bättre klimat.

Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, vi är en 
ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. 
Våra produkter säljs i hela världen. Åkers Sweden AB har cirka 200 anställda och vi har 
vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk. Vi är en global aktör som varit en del av 
världsmarknaden under 200 år gällande vår nuvarande produkt, valsar.

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

ÅKERS SWEDEN AB

ANTAL ANSTÄLLDA 
185

YRKEN INOM FÖRETAGET
Verkstadsarbetare för smältning, gjutning, värme-
behandling och maskinbearbetning. Olika typer av 
tekniker, ingenjörer, ekonomer, inköpare, logistiker, 
verksamhetsutvecklare, mekaniker, elektriker, HR-
administratör, konstruktör, IT-tekniker.
Interna utbildnings och karriärvägar finns.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Enligt punkten ovan där yrkena visas.

KONTAKTPERSON
Ulrika Scherberg, 0159-321 54
ulrika.scherberg@akersrolls.com

ADRESS
Åkers Sweden AB
Bruksallén 4
647 51 ÅKERS STYCKEBRUK

Webbplats:  Union Electric Steel - Union Electric Steel 
 (uniones.com) 
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