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Betare till Fagersta Stainless AB  
 
Tack vare en företagshistoria som började redan 1873 är Fagersta Stainless AB idag en av världens 
ledande tillverkare av rostfri valstråd och dragen tråd. På Fagersta Stainless arbetar idag ca 250 
personer. Företaget är tillräckligt stort för att ha en organisation med alla viktiga positioner och ger 
möjlighet till personlig utveckling och nya utmaningar. Samtidigt är det tillräckligt litet för att kunna ha 
korta beslutsvägar och flexibilitet. Förutom den starka hemmamarknaden jobbar företaget med 
marknader över hela världen. 
 
Vi söker nu en Betare till vår avdelning Betning/Saltbad där du i första hand kommer att arbeta med 
betning av trådringar. Betningen är en delprocess som ligger i slutet av produktionsprocessen där 
trådringarna betas för att avlägsna glödskal.  
 
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak följande:  
 

- Drift av syra- och betningsanläggning samt skötsel och tillsyn. 
- Betning och doppning av trådringar enligt gällande tillverkningsföreskrift. 
- Återrapportering i rapporteringssystem. 
- In och utfraktning av tråd samt skötsel och kontroll av gaffeltruck. 

Arbetstiden är för närvarande förlagd till 5-skift med 36 timmars arbetsvecka i snitt, där arbetstiderna är 
06.00-14.00, 14.00-23.00 och 22.00-06.00 med helgtjänstgöring. Även andra skiftformer kan 
förekomma.  
Om dig 
Du som söker ska ha erfarenhet från liknande arbete och känna dig bekväm i en processtyrd miljö. 
Tidigare erfarenhet från enklare underhåll eller intresse inom mekanik är en fördel men inget krav för 
att söka. Som Betare hos arbetar du i en utsatt miljö där farliga kemikalier används dagligen i 
produktionen, ställs det höga krav på noggrannhet och varsamhet. Truck- och traverskort är 
meriterande. 
 
Vi eftersträvar en organisation som präglas av mångfald. Vi ser därför gärna sökande i olika ålder, kön 
och etnicitet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet så att vi kan skapa dynamiska grupper.  
 
Om anställningen 
Tjänsten som betare är en provanställning, 6 månader, på heltid och ska tillsättas så snart som möjligt. 
Som anställd hos Fagersta Stainless har du bl.a. tillgång till friskvårdsbidrag och andra förmåner.  
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Om ansökan 
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan redan idag. Sista 
ansökningsdag är söndagen 31 maj. Ansökan skickar du till personal@fagersta-stainless.se. Bifoga CV 
och personligt brev. 
 
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att  
kontakta HR-specialist Sara Eklind på 0223-455 59 eller Produktionsledare Karin Lövgren på 0223-453 
20.  
 
Välkommen med din ansökan! 
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