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VILL DU STÅ UT FRÅN MÄNGDEN?
Söker du ett annorlunda jobb? Det kan  
vi erbjuda. Eller hur många känner du  
som kan kolla jobbmejlen 800 meter  
under jord? Under jord arbetar  
bland annat våra bergarbetare, last-
bilschaufförer, bergsprängare och 
elektriker. Vad kanske inte alla vet är att 
vi även har många yrkesgrupper som  
arbetar ovan jord, exempelvis geologer,  
ingenjörer, ekonomer, it-tekniker och 
personalvetare. Totalt finns mer än 100 
yrkesgrupper hos oss på Zinkgruvan 
Mining.

BIDRA TILL KLIMATOMSTÄLLNINGEN
Zinkgruvan Mining bryter malm och 
producerar koncentrat av zink, koppar  
och bly. Metaller har en avgörande  

betydelse för ett modernt samhälle. 
Det gör oss till en viktig aktör i klimat-
omställningen. På Zinkgruvan Mining 
kombinerar vi långsiktig hållbarhet 
med digital utveckling och stolt tradi-
tion. Zinkgruvan Mining finns strax 
utanför Askersund, nära både natur 
och storstad. Vi är inte bara Sveriges 
äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi 
är en arbetsplats för 450 medarbetare  
med många olika yrkesroller. Vi  
erbjuder en bra arbetsmiljö med  
varierande uppgifter och stora utveck-
lingsmöjligheter, även internationellt.  
Zinkgruvan Mining är en del av den 
internationella koncernen Lundin  
Mining med huvudkontor i Toronto, 
Kanada och verksamhet över hela  
världen.

VI SÖKER DIG SOM…
Utvecklingen går snabbt framåt inom 
gruvindustrin. För att det ska vara  
möjligt, krävs ett ständigt flöde av nya 
idéer. Vi söker därför dig som är kreativ 
och lätt tar till dig ny kunskap, tänker  
utanför lådan och som gillar  
utmaningar! Zinkgruvan Mining har 
ett konstant behov av att rekrytera nya 
medarbetare. Särskilt söker vi dig som 
är tjej!

Sök jobb hos oss!

Zinkgruvan Mining

 Var med och bidra till klimatomställningen

ANTAL ANSTÄLLDA
Totalt har vi cirka 450 anställda.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Cirka 100 yrkesgrupper bl.a. bergarbetare, geologer,  
inköpare, ingenjörer, elektriker, bergmekaniker,  
konstruktörer, mekaniker, operatörer, svetsare,  
fordonsmekaniker, gruvbyggare, miljösamordnare, 
chaufförer, ekonomer, administratörer.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasium: Industri-, teknik-, naturvetenskap-,
fordons-, el-, samhälls-, -naturbruks-, försäljnings- 
och serviceprogrammet. Maskinförarutbildning.

Universitet och högskola: civilingenjörer inom maskin,
ekonomi, arbetsmiljö samt berg och mineralteknik.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Inom de närmsta åren kommer vi att ha pensions- 
avgångar inom flera yrkesgrupper.

VILL DU VETA MER KONTAKTA
Per-Anders Ivarsson, personalchef, tel. vxl. 0583-822 00

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

 @zinkgruvanmining

KONTAKT
Zinkgruvan Mining AB
Centrumvägen 1, 696 81 ZINKGRUVAN

Telefon: 0583-822 00

Webbplats: www.zinkgruvanmining.com

ZINKGRUVAN MINING AB – EN DEL AV LUNDIN MINING


