
Alfa Laval i Eskilstuna
Alfa Laval är ett globalt företag med över 
17.000 anställda som levererar special-
produkter och processtekniska lösningar 
till många olika branscher. Nyckeltekno-
logierna är värmeväxling, separation och 
flödeshantering. Våra utrustningar gör det 
möjligt att kyla, värma, separera och trans-
portera produkter såsom, vatten, drycker, 
livsmedel, stärkelse, läkemedel och kemika-
lier. Vår drivkraft är att skapa bättre livs-
villkor för människor, vare sig de lever i en 
arktisk miljö eller mitt ute i hetaste öknen.

Ett jobb på Alfa Laval har egentligen alla 
ingredienser du kan tänka dig. Vi finns i 
lite mer än 50 länder. Det innebär möjlig-
heter för dig som är intresserad att arbeta 

internationellt. Vår arbetsplats ska vara 
spännande och inspirerande. Och allt vi 
gör ska utgå från hållbarhet som genetisk 
kod. Utifrån detta har vi definierat vårt 
syfte: att skapa framgång för våra kunder, 
medarbetare och vår planet.

Det betyder att du får jobba nära verklig-
heten, träffa många människor och hela 
tiden vara med om att lösa intressanta pro-
blem. Har du en vilja att förändra och för-
bättra saker och ting finns det utrymme att 
påverka. Hos oss finns det inga utstakade 
och färdiga karriärvägar. Det är i första 
hand din vilja och dina kunskaper som styr 
din utveckling.

I Eskilstuna tillverkar vi separatorer för 
främst livsmedel- och läkemedelsindu-
stri vilka levereras över hela världen. Vi 
har en modern och digitaliserad produk-
tion. Vi investerar kontinuerligt och satsar 
mycket på att utveckla våra medarbetare 
och vår verksamhet. Alfa Laval har sitt 
center för 3D printning i Eskilstuna- 
fabriken.
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ANTAL ANSTÄLLDA 
Ca 250 personer.

YRKEN INOM FÖRETAGET 
CNC Operatör, maskinoperatör, produktionstekniker,  
underhållstekniker, svetsare, kvalitetstekniker,  
projektledare, inköpare, planerare, ingenjör, ledare, 
forskare inom produktionsutveckling

UTBILDNINGSVÄGAR  
Teknisk inriktad utbildning på gymnasienivå som ger 
behörighet till högskola/universitet inom områden 
som t ex teknik, produktionsekonomi, logistik.

ADRESS
Alfa Laval Technologies AB
Box 9011 
630 09 ESKILSTUNA

Telefon: 046-36 65 00

Webbplats: www.alfalaval.com

ALFA LAVAL TECHNOLOGIES AB


