
Seco är ett företag som tillverkar verktyg för 
skärande bearbetning till kunder över hela världen

För att fortsätta utvecklingen av före-
taget är vi beroende av medarbetare 
med rätt kompetens. Vi samarbetar 
lokalt med gymnasiet och Teknik 
College för att bland annat kunna 
påverka gymnasieprogrammens 
inriktning. Vi värnar om ungdomar 
på de orter vi verkar och stödjer flera 
ungdomsverksamheter lokalt.

Vi söker kontinuerligt nya medar-
betare och hos oss på Seco får du 
vara med och forma en spännande 
framtid! 

I mer än 80 år har Seco levererat 
verktyg och tjänster som tillverkare 
behöver för maximal produktivitet 
och lönsamhet. Med innovativa pro-
dukter och djup förståelse för våra 
kunders bearbetningsbehov kan vi 
skapa lösningar som hjälper till att 
höja produktiviteten hos kund. Vi 
samarbetar även med universitet och 
branschorganisationer för att följa 
trender och utveckla lösningar som 
uppfyller kundens behov inom olika 
områden. Vi har även ett nära sam-
arbete med leverantörer av komplet-
terande teknik för att säkerställa att 
tillverkaren har tillgång till den bästa 
lösningen.
 
Vår produktion tillhör den allra 
modernaste. Vi använder en stor 
mängd avancerade maskiner och 
arbetet bedrivs med höga krav på 
kvalitet och leveranssäkerhet. Totalt 
sysselsätter vi 4300 personer världen 
över, varav cirka 1200 i Fagersta och 
130 i Arboga.
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FAKTA 
Seco är en multinationell koncern med dotter bolag 
över hela världen, men huvudkontoret och den största 
produktionsenheten finns i Fagersta. Totalt sysselsät-
ter koncernen cirka 4 300 personer, varav cirka 1 200  
i Fagersta. I Sverige finns ytterligare totalt 130 med-
arbetare vid den producerande anläggningen i Arboga.

YRKEN
I ett modernt verkstadsföretag som Seco finns en 
mängd yrken representerade. Naturligtvis många teknis-
ka yrken men också yrken inom områden som ekonomi, 
marknad och IT.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Vi rekryterar kontinuerligt nya medarbetare. Vi har stort 
behov av välutbildade maskinoperatörer, maskiningen-
jörer, produktutvecklare och materialforskare.

SOCIALA MEDIER

          facebook.com/secotoolsab

 secotoolsab

KONTAKT
annelie.lindh@secotools.com  

ADRESS
Seco Tools AB
737 82 FAGERSTA
Telefon: 0223-400 00

Seco Tools AB
Jädersvägen 
732 26 ARBOGA
Telefon:  0223-400 00
 
Webbplats: www.secotools.com
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