
OM CEMENTA 
Cementa tillverkar cement som är nyckelkomponenten, 
själva ”limmet” i betong. Vårt moderna samhälle med 
bostäder och infrastruktur bygger på att vi har tillgång till 
cement och betong. 
Cementas anläggning i Slite är norra Europas största, 
mest moderna och miljöanpassade cementfabrik. Vi  
månar om klimat, människor och naturvärden och vi  
lägger stort fokus på att både våra produkter och  
arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i 
alla led. 
Redan år 2030 vill vi också bygga en klimatpositiv cement-
fabrik i Slite på Gotland. Det gör vi med så kallad CCS-
teknik – infångning och lagring av koldioxid. Det är den 
viktigaste satsningen för att vi ska kunna leverera klimat-
positiv cement till det svenska samhällsbyggandet.

DEN ENDA CEMENTTILLVERKAREN I SVERIGE
Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige.  
Tillverkningen sker i Skövde och Slite – platser där det 
finns mycket god tillgång på kalksten som är det grund-
läggande råmaterialet vid cementtillverkning. 

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS
• Hälsa och säkerhet:
Vi arbetar i en tung industri och lägger största vikt vid 
säkerhetsfrågor för medarbetare och alla som kommer i 
kontakt med vår verksamhet.

• Hållbarhet och miljö:
Det är självklart för oss att verka för ett långsiktigt hållbart 
samhälle, där vi bidrar med både våra produkter och vår 
expertkunskap.

• Medarbetarutveckling:
Hos oss får du möjlighet att växa och vidareutvecklas 
inom din tjänst eller kanske i en ny roll. 

Läs mer om oss på www.cementa.se och besök oss på  
Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Vi vill bygga framtiden tillsammans med dig!
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CEMENTA AB – SLITEFABRIKEN

ANTAL MEDARBETARE
Vi har cirka 230 personer vid fabriken och forsknings-
enheten Cementa Research i Slite. Med entreprenörer 
och kringaktiviteter genererar Slitefabriken cirka 430 
årsarbetstillfällen. Cementa ingår i HeidelbergCement-
koncernen som är en av världens största byggmateri-
alproducenter med 51 000 medarbetare. 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Vid fabriken i Slite kan du till exempel arbeta som 
operatör, mekaniker, elektriker, konstruktör, ingenjör 
inom mekanik och el, kemist eller administrativt med 
inköp och ekonomi.

UTBILDNINGSVÄGAR
Teknisk utbildning på gymnasienivå, olika högskole-
utbildningar och Teknikcollege. Cementa erbjuder  
lärlingsutbildning (yrkesintroduktionsanställning) 
inom underhåll och processteknik. Vi erbjuder möjlig-
het till sommarjobb, examensarbete för högskole-
studerande och vid vissa tillfällen även traineeplatser.

KONTAKT
Hanna Lenholm, HR generalist, 073-328 54 33, 
hanna.lenholm @cementa.se

ADRESS
Cementa
Box 102, 624 22 SLITE

Telefon: 0498-28 10 00

Webbplats: www.cementa.se
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