
Metso Outotec är ett företag som  
arbetar med hållbar teknik, kom- 
pletta  lösningar och tjänster för  
ballastproduktion, mineralbearbet-
ning, metallförädling och återvin-
ning. Vi har omfattande lösningar  
från malmåder i gruvan till färdig 
metall, ett globalt servicenätverk 
och branschledande innovation 
samt forskning och utveckling.

Under 2020 gick Metso och Outotec 
samman till ett bolag, vilket har öppnat  
upp för nya möjligheter för företaget, 
personalen och våra kunder.

På Metso Outotec i Sala designar 
och tillverkar vi slurrypumpar och  
processmaskiner för gruvindustrin. 
Fabriken har utvecklats till att bli  
globalt supportcenter, och är idag en 
av den största tillverkaren av pum-

par inom koncernen. Här har vi både  
maskinverkstad, montering, plane-
ring, inköp och avsändning med 
många olika typer av tjänster och 
arbetsuppgifter, både administrativa 
och de där du får använda händerna. 
Vi har också konstruktionsavdelningar,  
och avdelningar som offererar och 
levererar kompletta systemlösningar 
för mineralberedning. Det är stora 
verk det handlar om, med många 
maskiner som ska sättas samman. Här 
krävs ett mycket tekniskt kunnande, 
och en högre teknisk utbildning efter-
frågas om du söker ett sådant jobb.

Produkterna säljs till kunder runt hela 
världen. Verksamheten ger den som 
jobbar här alla förutsättningar för ett 
intressant och utvecklande arbete 
i en miljö som dagligen innehåller 
globala kontakter. Utöver detta har vi 

också stödfunktioner såsom ekonomi,  
inköp, administration och HR. Det 
finns många olika utbildningar som 
passar till de arbetsuppgifterna.

Till Metso Outotec i Sala kan du 
komma och ta plats i ett företag i stor 
expansionsfas. Vi är en stor spelare  
inom mineralbearbetning för gruv-
industrin, och våra pumpar och  
maskiner finns i gruvor världen över. 
Det öppnar upp för en rolig karriär, där 
du har hela världen som arbetsfält. Vi 
är verksamma i över 50 länder och har 
över 15 000 anställda. I Sverige har vi 
ca 630 anställda på tolv olika platser.

ANTAL ANSTÄLLDA 
I Sala arbetar cirka 230 personer plus ett 40-tal kon-
sulter.

YRKEN INOM FÖRETAGET 
Svarvare, NC-operatörer, montörer, processingenjörer, 
konstruktörer, produktionstekniker,  produktsupport, 
inköpare, offertingenjörer, speditörer, ekonomer och 
administrativ personal.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Vi kommer att ha behov att rekrytera fler medarbetare i 
framtiden, särskilt inom de tekniska yrkena.

UTBILDNINGSVÄGAR 
Teknisk gymnasieutbildning, t ex industriprogram, na-
turvetenskapligt program, tekniskt program. Högskole-
utbildning inom teknik. Språk, speciellt engelska, och 
allmän IT-kompetens är bra grundkrav. 

KONTAKT
Jakob Vannfält, jakob.vannfalt@mogroup.com 
Susanne Lindberg, susanne.lindberg@mogroup.com

ADRESS
Metso Outotec Sweden AB
Norrängsgatan 2
733 25 SALA

Telefon: 0224-570 00

Webbplats: www.mogroup.com
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