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Fresenius Kabi – mer än vad många känner till
För några är Fresenius Kabi allt inom 
hälsa och välmående. För andra ett 
världsledande hälso- och sjukvårds- 
företag inom klinisk nutrition,  
infusionsterapi, biologiska läkemedel 
och medicinsk teknik. För anställda en 
utvecklande plats.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet 
i utvecklingen av innovativa produkter och 
tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter  
för terapi och vård av kroniskt och svårt 
sjuka människor och att möta patienters 
olika behov både på sjukhus och i hemmet.  
Produkterna vi tillverkar säljs över hela  
världen och räddar liv varje dag.

På Fresenius Kabi lägger vi ner ett stort 
engagemang för att skapa en utvecklande 
arbetsmiljö för våra medarbetare, så att 

de kan bidra till företagets framtid. Deras  
erfarenhet, kompetens och entusiasm utgör 
en mycket viktig del av vår framgång.

Med 1100 anställda i Sverige arbetar vi för 
att skapa en miljö som ger alla medarbetare 
möjlighet att utvecklas. I Sverige hittar du oss 
i Uppsala och i Brunna utanför Stockholm.  
Vi arbetar aktivt för att vår produktion och 
våra produkter ska göra så litet avtryck på 
miljön som möjligt. Att delar av forskning och 
tillverkning sker lokalt i Sverige är en trygghet 
för många, och gynnar miljön vi alla lever i.

Caring for life
Mottot Caring for life står för framsteg och 
kvalitet i utvecklingen av produkter som 
räddar och skyddar liv – och därigenom  
bidrar till att förbättra människors livskvalitet. 
Fresenius Kabi sätter alltid människan i centrum:  

som patient, kund och medarbetare. Målet är 
att bli den ledande tillverkaren och leverantören  
av intravenösa näringslösningar, och den  
självklara samarbetspartnern. 

Patienternas bästa är utgångspunkten för allt 
vi gör. Vi vill att de ska ha tillgång till produkter  
som ökar förutsättningarna för goda  
behandlingsresultat oavsett var i vårdkedjan de 
befinner sig. Vi är stolta över våra produkter  
och det genomsyrar hela företaget.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 1100 anställda i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Processoperatör, tekniker, logistikoperatör, projekt- 
ledare, mekaniker, kvalitetssäkrare, laboratorie-
ingenjör, utvecklingsingenjör, supply chain,  
konstruktionsansvarig, produktutvecklare, inköpare,  
redovisningsekonom, controller, produktchef,  
produktspecialist, regulatory affairs, IT-specialist 
med flera.

UTBILDNINGSVÄGAR
Exempel på program och utbildningar som ger en 
bra grund för att jobba hos oss: Teknikprogrammet, 
Industritekniska programmet, Naturvetenskaps- 
programmet, Fordonsprogrammet, Operatör inom  
läkemedelsindustrin, Läke- och livsmedelstekniker, 
Apotekarprogrammet, Civilingenjör i kemi- eller bio-
teknik, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 
med flera. 

ADRESS
Fresenius Kabi AB
Rapsgatan 7, 751 74 UPPSALA

Webbplats: www.fresenius-kabi.se
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