
  
 

Sommarjobbare till Fagersta Stainless  
 
Fagersta Stainless är en av de ledande tillverkarna i världen vad gäller rostfri valstråd och dragen 
tråd. Vårt huvudkontor och produktion ligger i Fagersta, Sverige. I vårt valsverk produceras c:a 55 
000 ton valstråd årligen varav ungefär 10 000 ton bearbetas vidare till dragen tråd. Fagersta Stainless 
har en omsättning på c:a 160 miljoner Euro och omkring 270 anställda. Våra produkter säljs över 
hela världen direkt från oss, eller via ett nätverk av representanter. Fagersta Stainless ingår i 
Outokumpu-gruppen, en global ledare inom rostfritt stål. 

 

Vad innebär ett sommarjobb hos oss? 

Inför sommaren 2019 söker vi sommarjobbare till flera av våra avdelningar! Det kommer att finnas 
möjlighet att arbeta som operatör och medarbetare inom produktionen eller hos vår 
underhållsavdelning.   

Det finns också möjlighet att arbeta administrativt som administratör på flera kontorsavdelningar.  

Arbetstiderna hos oss varierar från dagtid till skiftarbete. Sommarjobben sträcker sig från perioden i 
början av juni till mitten av augusti. Tiden och utsträckningen för sommarjobben varierar mellan de 
olika avdelningarna men perioden för samtliga jobb är minst fyra veckor.   

Om dig 

För arbete till vår produktion söker vi dig som har godkänd gymnasial utbildning, gärna med 
inriktning mot teknik, industri, el eller mekanik. Tidigare arbetslivserfarenhet från 
tillverkningsindustrin och liknande arbete är meriterande.  

För administrativt arbete söker vi dig som har pågående eller avslutad gymnasial utbildning, gärna 
med inriktning mot teknik, ekonomi eller liknande. Har du tidigare erfarenhet av arbete som 
administratör så är det mycket meriterande. För sommarjobb på dessa avdelningar behöver du även 
mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.  

 
Viktigt för tjänsterna är dessutom: 
 
- att du fyllt 16 år före första arbetsdagen för de administrativa tjänsterna 
- att du fyllt 18 år före första arbetsdagen för jobb i produktionen 
- att du, för jobb i produktionen, har möjlighet att arbeta skift 
 
Vi söker dig som stimuleras av att arbeta i grupp och har ett nyfiket sätt men som också har 
förmågan att ta eget ansvar för ditt arbete.  

 

Om ansökan 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast torsdagen den 28 februari. Vi 
kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden.  

 
Frågor och funderingar kring ansökan eller tjänsterna besvaras av Sara Eklind, HR-specialist som nås 
på telefon 0223-455 59 eller Madeleine Olivemark, HR-specialist som nås på 0223-455 07.  
 
Välkommen med din ansökan! 
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