
Shaping the future together

Sandvik Coromant är Uppsala läns största privata  
arbetsgivare och världsledande inom verktyg och verk-
tygssystem för skärande metallbearbetning. I Gimo finns 
världens största fabrik för tillverkning av hårdmetallskär. 
Produkterna används inom bil-, flyg-, och övrig verkstads-
industri. 

Våra medarbetare tar eget ansvar för hela produktionen, 
från inköp av råmaterial, tillverkning och ekonomi till slut-
leverans. Det har gjort att vi fått en ökad trivsel och höjd 
ambitionsnivå. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för 
ett väl fungerande lagarbete. Vi vill att alla som arbetar hos 
oss ska vara med och utveckla produkterna och sättet att 
tillverka dem. 

World Economic Forum har utnämnt Sandvik Coromant i 
Gimo till ett “Lighthouse”. Av över tusen industriföretag 
i världen blev vi ett av sexton som fick denna utnämn-
ing. Det handlar om att vi ligger i teknisk framkant med 
avancerade teknologier kopplade till  Industri 4.0. Vi har  till 
exempel skapat en digital tråd genom våra produktions-
processer vilket har ökat produktiviteten avsevärt. 

“Grön fabrik & hållbara fastigheter” är ett verktyg som 
Sandvik Coromant använder på alla produktionsenheter i 
världen. Varje år görs en bedömning på en 6-gradig ska-
la hur långt vi kommit inom mer än 50 huvudområden. Vi 
prioriterar sedan aktiviteter som ska ta oss i rätt riktning 
för att bli en grönare och mer hållbar fabrik ur ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Wilhelm Haglund gymnasium är vår egen skola som 
erbjuder det treåriga industritekniska programmet med 
inriktning på produkt- och maskinteknik. Eleverna erbjuds 
praktikplatser och sommarjobb och har även möjlighet till 
utlandspraktik under tredje året. 

www.sandvik.coromant.com/gimo
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FAKTA
Sandvik Coromant har över 8000 anställda och finns 
representerat i 130 länder. Verksamheten i Gimo  
sysselsätter ca 1400 medarbetare. Sandvik Coromant 
äger över 3 100 patent världen över. Företaget ingår i 
Sandvik-koncernen.

UTBILDNING
Wilhelm Haglund gymnasium är Sandviks egen skola 
och erbjuder det treåriga industritekniska programmet.  
Läs mer på www.whgy.se

YRKEN 
I stort sett alla yrken som förekommer inom verkstads-
industrin finns hos oss tex maskinoperatörer, el- och 
mekreparatörer, produktionstekniker, systemdesigners 
och konstruktörer. Vi har även yrken inom supportfunk-
tionerna IT, fastighet, ekonomi, HR, kommunikation 
och administration.

KONTAKT 
Engla Pettersson
engla.pettersson@sandvik.com

ADRESS
AB Sandvik Coromant 
747 80 GIMO 

Telefon: 0173-840 00 
E-post: info.gimo@sandvik.com

Webbplats: www.sandvik.coromant.com/gimo
 www.sandvik.com
 www.whgy.se

SOCIALA MEDIER
 @sandvikcoromantproduction 
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