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En fartfylld arbetsplats 
i en internationell miljö
Volvokoncernen är en av världens 
ledande tillverkare av lastbilar,  
bussar, anläggningsmaskiner och 
marin- och industrimotorer. Verk-
samheten i Köping tillhör enheten 
Volvo Group Trucks Operations 
som omfattar all produktion av 
koncernens motorer och växel- 
lådor samt all produktion av lastbilar  
under varumärkena Volvo, Renault, 
Mack och UD. Inom Group Trucks 
Operations ryms även reservdels-
försörjning och logistikverksamhet. 
 
KÖPING 
Här finns en historia som sträcker sig 
mer än hundrafemtio år tillbaka i tiden.  
Idag kan vi visa upp en modern  
produktionsanläggning med hög 
datoriserings- och automatiserings-
grad. Vi är Volvos centrum för trans-
missioner och tillverkar växellådor till 

lastbilar, anläggningsmaskiner och 
bussar samt drev till båtar. 

UTBILDNING 
Volvo i Köping har ett nära samarbete 
med skolan. Vi är representerade i  
såväl Teknikcollege Västra Mälardalen  
där olika program med teknisk inrikt-
ning ingår, som i skolans programråd. 
Vi har varit med och tagit fram Ullvi-
gymnasiets Industritekniska program,  
ett yrkesprogram med inriktning 
på produkt- och maskinteknik, där 
eleverna förbereds för arbete inom 
tillverkningsindustrin. I utbildningen 
ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt  
lärande (APL). Andra utbildningar 
som ingår i Teknikcollege Västra  
Mälardalen är Teknikprogrammet med 
inriktning design och produktutveck-
ling samt El- och energiprogrammet  
med inriktning automation. 

Varje sommar tar vi emot hälften av 
de elever som får sommarjobb via 
Teknikcollege Västra Mälardalen. 

MÖJLIGHETER 
Alla på Volvo i Köping har produk-
tionen och våra produkter som  
gemensam nämnare. Merpar-
ten av de anställda arbetar direkt i  
produktionen medan andra finns inom  
produktionsstödjande verksamheter  
som teknik, kvalitet, logistik och  
underhåll. Det finns även yrken  
representerade inom ekonomi,  
information, miljö och HR. 

Vill du vara med oss på vår fortsatta 
resa? Vi kan erbjuda intressanta och 
utmanande jobb, där du blir en viktig 
kugge i företaget och en i teamet.

ANTAL ANSTÄLLDA
Inom Volvo Group Trucks Operations arbetar cirka 
33500 medarbetare på 40 fabriker och 75 distributions- 
center, fördelat på 6 kontinenter. 
I Köping arbetar ca 1650 personer. 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Montörer, CNC-operatörer, tekniker, logistiker, truck- 
förare, elektriker, reparatörer, ingenjörer, projektledare,  
ekonomer, administratörer, chefer m fl. 

KONTAKT
Kontakta oss gärna via vår växel. Fråga efter ansvarig 
för skolkontakter. 

LÄS MER OM OSS PÅ
www.volvogroup.com/se/about-us/organization/ 
our-production-facilities/koping.html

ADRESS
Volvo Group Trucks Operations 
731 80 KÖPING 

Besök:  Ullvileden 7, KÖPING 
Telefon:  0221-220 00 (vx) 
 
Webbplats:  www.volvogroup.com
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