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Vårt stål i dess olika former bidrar till 
många olika företags framgång och ut-
veckling – därmed är vi delvis med och 
utvecklar världen! Att vår produktion 
dessutom är baserat på återvunnet  
stålskrot gör att vi värnar om vår miljö. 

Ovako Sweden AB i Hofors har tra-
dition inom ståltillverkningen som 
sträcker sig flera hundra år tillbaka. 
Idag sysselsätter Ovako runt 950 
anställda vid produktionen av stänger, 
rör, rörkomponenter och ringar.  Tillsam-
mans arbetar vi mot vår gemensamma 
vision:

”Innovative steel for a better 
engineered future”

VILKA JOBB KAN VI ERBJUDA?
I framtiden behöver vi välutbildade 
ungdomar inom många områden, t.ex. 

tekniker, mekaniker, elektriker, CNC-
operatörer, processoperatörer och in-
genjörer.

VILKEN UTBILDNING KRÄVS?
Ståltillverkning är numera en hög- 
teknologisk bransch som ställer stora 
krav på kompetens och yrkesskicklig- 
het. Är Du intresserad av att arbeta inom  
stålbranschen bör Du välja teknik- eller  
industriprogrammet. Går Du vidare till  
universitet eller högskola kan Du t.ex.  
välja teknisk eller ekonomisk inriktning.   
Vi har ett lärlingsprogram för dig som  
gått ut gymnasiet och dessutom finns 
två olika studentprogram, ett för dig 
som studerar till civilingenjör och ett 
för dig som studerar till högskole- 
ingenjör, läs mer på www.ovako.com. Vi 
välkomnar tjejer och killar med olika erfa-
renheter och bakgrund.

Simon Rask, Provare på Fysikalisk  
Provning Ovako Sweden AB Hofors.

Arbetet: 
Som provare hjälper jag till överallt på 
arbetsplatsen. Jag gör provberedningar, 
provtagningar, ultraljudsprovning, prov-
bedömningar och rapporterar resultat i 
våra system. 

Utbildningsbakgrund: 
Jag gick Industritekniska gymnasiet med  
inriktning verkstad på Göranssonska  
skolan i Sandviken.

Var jobbade du innan du  
började på Ovako?
Jag arbetade tidigare på Sandvik med att 
montera ihop borrkronor.

Varför valde du att börja på  
Ovako i Hofors?
Ovako är en av de största arbetsgivarna  
på orten och det ger mig stora utvecklings-
möjligheter. 
Jag får chansen att prova på olika typer  
av befattningar och ändå vara kvar inom 
samma företag. Jag trivs bra på min  
arbetsplats, vi är ett bra arbetsteam där  
vi hjälper och stöttar varandra.    

Vill du vara med och förändra världen? 
Då är Ovako Sweden AB i Hofors rätt arbetsplats för dig.

OM OVAKO
Ovako är en ledande europeisk tillverkare 
av komponentstål till kunder inom till exem-
pel kullager-, transport- och tillverkningsin-
dustrin. Med geografisk närvaro i Europa, 
Nordamerika och Asien och ett stålsortiment 
som innefattar nischprodukter och skräd-
darsydda lösningar bidrar Ovako till att ska-
pa värde för såväl kunderna som kundernas 
kunder i hela världen.
Vi tillverkar rent, starkt och hållbart stål. Vårt 
stål är hållbart eftersom produktionsproces-
sen är baserad på skrot och en nordisk elmix 
med låga koldioxidutsläpp. Som ett resultat är 
koldioxidavtrycket för Ovakos stålprodukter  

hela 80 procent lägre än det globala genom-
snittet. Det är även rent och starkt eftersom 
Ovako minimerar föroreningar i stålet under 
produktionsprocessen. Det ger stålet hög-
kvalitativa egenskaper som gör det möjligt 
för kunderna att skapa lättare, starkare och 
mera slitstarka slutprodukter.
Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag 
till Sanyo Special Steel, en global marknads- 
och teknikledare inom kvalitativt specialstål, 
och en del av stålkoncernen Nippon Steel  
Corporation, en världsledande stålproducent.  
Vi är över 100 000 anställda globalt i 15  
länder med en årlig omsättning på cirka 50 
miljarder euro.

ANTAL ANSTÄLLDA 
Ca 950 st. i Hofors 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ingenjörer, tekniker, processoperatörer, mekaniker, 
elektriker, CNC-operatörer, ekonomer, logistiker

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning, olika yrkesutbildningar, 
YH-utbildningar, högskola och Universitet.

KONTAKT
Angelica Ahlström, HR Generalist Hofors
E-post: angelica.ahlstrom@ovako.com
 

ADRESS
Ovako Sweden AB Hofors
813 82 HOFORS

Telefon:  0290-25000
E-post: info@ovako.com

Webbplats: www.ovako.com

OVAKO SWEDEN AB I HOFORS


