
2 - Framtidsvalet

Gillar du service och är lösningsorienterad?
Då kanske byggmaterialhandeln är din bransch? Inom bygg-
materialhandeln kan du jobba med en mängd olika saker, 
allt från att rita kök till att se till att våra kunder får rätt va-
ror i rätt tid och till rätt plats. Vi är en viktig kugge i sam-
hällsbyggnadssektorn och överallt används våra produkter, 
i våra hem, i skolor, i brokonstruktioner, vägar och sjukhus. 
Våra kunder är allt från stora byggföretag till hantverkare 
och hemmafixare och det finns en mängd olika yrkesroller, 
många med mycket goda framtidsutsikter! 

Många olika yrkesroller inom byggmaterialhandeln
Inom byggmaterialhandeln finns massor av olika funktio-
ner och yrkesroller. Vill du jobba med logistikplanering, få 
fler kunder till butikerna genom träffsäkra erbjudanden och 
kampanjer, jobba med att rekrytera morgondagens stjärnor 
i en HR-roll eller kanske som IT-stöd. Eller kanske gillar du att 
jobba på lagret, köra truck, sälja verktyg, jobba med kök- eller 
badrumsdesign eller med färg och tapeter? Hos oss kan du 
göra allt det och även jobba med försäljning i butiken och ha 
mycket direktkontakt med kunder eller kanske besöka våra 
större kunder ute på fältet? Hos våra större företag finns 

flera olika befattningar medan det hos de mindre är mer 
av en blandning av flera funktioner i en och samma person. 
Byggmaterialhandeln behöver också chefer, såväl ute i buti-
ken som i olika funktioner på huvudkontoren och hos oss har 
du stora möjligheter att utvecklas internt, karriärvägarna är 
många.  

Vi finns i hela Sverige
Byggmaterialhandeln är en viktig aktör i samhällsbyggnads-
sektorn och du hittar oss från Ystad i söder till Kiruna i norr. 
Om du jobbar i byggmaterialhandeln har du en varierande 
vardag där du är med i en viktig del av samhällsbyggandet. 
Inom branschen finns goda framtidsutsikter och utvecklings-
möjligheter. Som bransch välkomnar vi unga människor på 
väg in i arbetslivet och möter ert driv, engagemang och vilja 
att göra skillnad. 

FAKTA OM BYGGMATERIALHANDELN I SVERIGE
Antal anställda: Ca 21 000 personer på 1 700 anlägg-
ningar runt om i landet.
Branschen omsätter ca 100 miljarder kronor per år.

YRKEN INOM BYGGMATERIALHANDELN
Lagerarbetare, butikssäljare, butikschef, regionchef, 
godsmottagare, säljare, inköpare, miljösamordnare. 
Dessutom kan du jobba inom områden som marknad, 
HR, kommunikation, ekonomi, hållbarhet, logistik 
samt IT och fastighet.

UTBILDNINGSVÄGAR
Utbudet av olika yrken inom vår bransch är stort. Det 
finns jobb både för dig som har gymnasieutbildning 
och för dig som har högskoleutbildning. Det finns 
också stora möjligheter att göra karriär internt inom 
respektive företag.

VILL DU VETA MER KONTAKTA
Monica Björk, monica@byggmaterialhandlarna.se 
Tel 08-762 76 57, mobil 070-304 84 21

KONTAKT
Byggmaterialhandlarna i Sverige AB
Regeringsgatan 60
103 29 STOCKHOLM

Webbplats: www.byggmaterialhandlarna.se  
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