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2 Hjälp oss att bygga framtiden!

Brinner du för hållbarhet, teknik och innovation? Gillar du 
att arbeta i en global, mångkulturell miljö?
På Talga tror vi på att fokusera på praktiskt och till-
lämpbart ingenjörskap för att lösa både nya och urgamla  
problem och göra världen till en bättre plats. Vi söker 
ständigt efter personer som vill arbeta tillsammans med 
oss i en dynamisk miljö.

Om Talga
Med egenutvecklade tekniker gör vi gröna batterianods- 
produkter, teknologi och innovationsmaterial som bidrar till en 
hållbar framtid. Vi storsatsar i norra Sverige för att förse den  
europeiska marknaden och säkra skiftet mot ett hållbart samhälle. 

• Vertikalt integrerat innovationsmaterialföretag med egen gruv- 
och materialteknik.

• Verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Japan och Australien.
• Brett utbud av innovativa och gröna grafitiska material för  

batterier, konsumentprodukter och industriella tillämpningar.
• Grundades 2009, börsnoterade på ASX år 2010 och har huvud-

kontor i Perth, Australien.

Batterimaterial
Våra batterianoder är världens grönaste med de i särklass lägsta 
koldioxidutsläppen. Anoden utgör ungefär hälften av aktiva  
materialet i ett litiumjonbatteri och gröna anoder kan dramatiskt 
minska CO2 - utsläppen vid tillverkning av elfordon, energilagrings-
system och konsumentelektronik. 

ANTAL ANSTÄLLDA
Talga växer snabbt. Idag har vi ca 150 anställda i 
Sverige, Tyskland, England, Australien och Japan. Inom 
de närmaste åren kommer detta flerdubblas.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Inom Talga återfinns bl.a. flertalet ingenjörer inom 
process, miljö, geologi, kemi, teknik, kvalitet, m.m. 
Dessutom finns roller som både tekniker, operatör, 
industrielektriker, projektledare, IT, marknadsföring, 
kommunikation, finans, m.m.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Framför allt kommer vi ha behov av personal till gruv-
verksamheten liksom batterianodsproduktionen. Detta 
i form av gruv- och maskintekniker, processoperatörer, 
materialhanterare, kvalitetsingenjörer, mekaniker, ke-
mister, metallurger, elektriker och underhållsingenjörer.

UTBILDNINGSVÄGAR
Vi rekommenderar gymnasieprogram inom industri, 
el, automation, energi eller teknik. Vill du arbeta som 
ingenjör rekommenderar vi bland annat civilingenjörs- 
och högskoleutbildningar inom berg- och mineraltek-
nik, maskin, metallurgi, kemi, miljö och process.

ADRESS
Talga AB
Södra Kungsgatan 5B
972 35 LULEÅ

Telefon: 010-303 71 00
E-post: kontakt@talga.se

Webbplats: www.talgagroup.com
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