
2 - Framtidsvalet

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi är ca 1600 medarbetare inom Emhart Glass med verk-
samhet i nio länder. Av dessa arbetar ca 190 medarbetare  
i Sundsvall och ca 190 medarbetare i Örebro.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Är du intresserad av teknik finns många spännande 
yrken hos oss! Det behövs många funktioner för att 
producera en glasmaskin i världsklass, bla montörer, 
cnc-operatörer, lagerarbetare, inköpare, planerare, 
produktionstekniker, konstruktörer, projektledare, IT- 
tekniker, ekonomer, HR, kvalitetsingenjörer och logistik- 
utvecklare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildningar såsom industriprogrammet för att 
arbeta i produktionen med bla montering. Högskola/
Universitetsutbildning inom tex maskin, industriell eko-
nomi, logistik för att arbeta med konstruktion, inköp, 
projektledning mm.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi rekryterar löpande under året vid personalomsättning  
och pensionsavgångar. Duktiga tekniker med maskin-
ingenjörsbakgrund är ofta de medarbetare vi söker. 
Samt duktiga montörer som ofta har ett intresse för att 
skruva på bilar på fritiden eller CNC-operatörer.

KONTAKT
Emhart Glass Sweden AB
Universitetsallén 1, Box 710
851 21 SUNDSVALL

Besök: Universitetsallén 7 
Telefon: 060-199 100
E-post: hr.se@emhartglass.com

Webbplats: www.emhartglass.com

EMHART GLASS

Emhart Glass – ett företag med glasklar framtid!

Då finns vi på Emhart Glass. Det lilla 
företaget på den stora marknaden, som 
är världsledande på att bygga glasform-
ningsmaskiner. Vi bygger tekniskt av-
ancerade maskiner som producerar för-
packningar i glas, för att förpacka bl a, 
mat, dryck och medicin.

Emhart Glass är ett internationellt bolag 
med ca 1600 anställda. Vår svenska enhet 
med cirka 380 anställda finns i Sundsvall 
och Örebro. Vi har produktion och försälj-
ning i Europa, USA och Asien. Dagligen 
har vi kontakt med kollegor och kunder 
runtom i världen som förväntar sig att vi le-
vererar en glasmaskin med hög kvalitet. Vi 
är nämligen världsledande på vår marknad. 
För att vi ska kunna fortsätta vara det också 
i framtiden behöver vi Dig!

Du som i framtiden är utbildad inom pro-
duktion eller logistik. Hos oss erbjuds du 
vara en del av ett familjärt företag där du får 
ta ansvar och utvecklas. 

Gillar du teknik? Vill du lösa tekniska problem? Vill du känna 
pulsen? Värnar du om miljön och en hållbar framtid?


