ETT MAGASIN FRÅN TECHTANK

Tusen möjligheter
Kom hem till framtiden!
Satsa på en karriär
i Blekinges industrioch teknikföretag.

Skogslugn,
skärgård och
expansiva
företag.

Hårdrock, hav
och innovativ
teknik.

”Här kan jag
utvecklas länge”

”Spännande jobbutmaningar
och skön vardag”

“Ångrar inte en sekund
att jag flyttade hit”

Kom hem
till framtiden!
Många av Blekinges industri- och teknikföretag leder utvecklingen i sin bransch.
De visar vägen och satsar helhjärtat på
en hållbar framtid. Inom de närmaste åren
behöver dessa företag nyanställa fler än
1000 nya medarbetare inom en rad olika
yrken. Vi hoppas att du är en av dem!
Med detta magasin vill vi inspirera och visa möjligheterna till att både skapa sig en spännande karriär
och ett gott liv i Blekinge. I reportagen möter du
medarbetare från tolv av företagen i vårt industrikluster – och de utgör bara ett axplock av alla intressanta arbetsplatser som industrin i vår region
erbjuder.
Genom mängden av jobb i industrin kan du som
får jobb här stanna länge – kanske till och med
hela livet! Här finns gott om utrymme att bygga
en framtid och skapa ett hem.
Kanske kommer du från Blekinge och har provat
dina vingar någon annanstans ett tag? Kanske har
du varit på besök och njutit av våra vackra stränder,
vandrat i Sveriges sydligaste vildmark, paddlat kajak
i skärgård och sjöar eller rockat loss på festivaler?
Eller så har du aldrig hört talas om Blekinge men är
redo att utforska en ny plats?
Oavsett vilket så är du varmt välkommen hit,
hem till framtiden!

Ingela Håkansson
VD & Klusterledare
Techtank
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Detta magasin är producerat av Techtank AB (svb),
Visit Blekinge AB (svb) och Mustasch Reklambyrå
under december 2021.
Bilder: Andreas Blomlöf, Saab Kockums, Roxtec och Visit Blekinge.
Texter: Sarah Bruze och Lotta Bojeby.
Tryck: Mixiprint AB.

Mer än du tror.
VISSTE DU ATT Blekinge är bland de industritätaste
regionerna i Sverige? Mer än var fjärde sysselsatt
i näringslivet arbetar inom sektorn. Genom sin starka
position bidrar industrin till hela länets utveckling
och tillväxt. Det finns dessutom en stor bredd inom
Blekinges industri- och teknikföretag. Från pigga
start-ups till marknadsledande, multinationella
jättar. Från små företag med tillväxtambitioner
till riktigt stora med flera tusen anställda – och
allt däremellan. Här finns något för alla!
Inte bara ett bra jobb – en hel karriär
Bredden innebär att du som upptäcker Blekinge,
väljer att komma tillbaka hit eller att stanna kvar,
har tillgång till ett helt ekosystem av karriärmöjligheter. Inte bara ett jobb – en hel, lång karriär med
roliga utmaningar på spännande företag. I det här
magasinet möter du medarbetare hos tolv av dem
och får en inblick i flera olika yrken och vägarna
som tagit människorna vi träffat hit till oss.
Men ett bra liv handlar ju om så mycket mer än
att hitta rätt jobb, och det är där som natursköna,
havsnära och tillgängliga Blekinge blir snäppet
mer intressant än de flesta andra delar av Sverige.
Vi har nämligen både de intressanta jobben och
riktigt goda odds för hög livskvalitet.
Blekinge är mer än du tror.
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AAK
Gisela Andersson, Supply Chain Manager
& Fatima Faiz, Laboratory Engineer, Quality Control

Spännande möjligheter
i lugn och vacker miljö
AAK är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i flera konsumentprodukter t.ex. inom bageri, mejeri och kroppsvård. Fatima och Gisela är viktiga länkar i helt olika
delar av verksamhetens kedja. Kanske tar också du nästa steg i karriären just på AAK?
GISELA ANDERSSON Supply Chain Manager

FATIMA FAIZ Laboratory Engineer, Quality Control

Gisela trivdes bra på sin förra arbetsplats men blev
uppringd av en rekryterare som berättade mer om
AAK och möjligheterna.
– Jag planerade inte att byta men fick en fin magkänsla redan under intervjuerna och den förstärktes
av varje nytt möte med kollegorna. AAK är ett bolag
som bjuder in dig att lära och du känner dig välkommen direkt. Personligen så lockas jag av att jobba i
en internationell miljö och trivs med att ha många
kontaktytor.

Innan Fatima kom till Karlshamn från Pakistan för
tre år sen visste hon inte mycket mer om Sverige än
att det är ett land. Det var hennes man som hittade
Blekinge och fick en forskartjänst på BTH. Fatima,
som har en mastersexamen i biokemi, letade först
jobb inom hälsosektorn men där var det ofta krav
på perfekt svenska, berättar hon.

I sin roll har Gisela ett brett ansvar för orderavdelningen, planeringsavdelningen, interna och externa lager
samt lastning/lossning av bulk och råolja. Ansvar för
en cisternpark ingår också.
– Fastän jag bor i Skåne har jag bara 45 köfria minuter till jobbet. Från mitt kontor har jag utsikt över hamninloppet och på lunchen har jag möjlighet att klara av
saker som gör vardagen enklare och trevligare – en
promenad längs vattnet, ärenden och att h
 andla en
god lunch på stan. Jag är glad att vara tillbaka i vackra
Blekinge* och för möjligheterna jag får på AAK. Här
kan jag utvecklas länge och hjälpa medarbetarna
i mina team att växa.

– AAK är ett internationellt bolag där engelska fungerar fint. Jag började med ett vikariat och nu som
fastanställd får jag privatlektioner i svenska. Mina
kollegor och jag analyserar råvaruprover för att säkra
kvaliteten. Det känns bra att få använda k
 unskaperna
från studierna i praktiken, och det är verkligen teamwork. Alla är väldigt vänliga och hjälpsamma och jag
älskar småpratet!
Fatima och familjen bor i Karlshamn och u
 ppskattar
närheten till allt och att naturen och havet finns överallt. Lugnet och de kalla årstiderna är exotiska för
Fatima som är uppvuxen i en storstad med hett
klimat men det är ändå sommaren i Blekinge som
hon tycker är härligast.

* För ca 13 år sedan jobbade Gisela på TitanX (tidigare Valeo Engine Cooling).
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ALFA LAVAL
Hasina Rashid,
Team Manager Customer Support

Hållbart hela vägen,
och för hela världen
Hasina Rashid har allt inom några kilometers avstånd från hemmet och 16 000
kollegor över hela världen. Genom sitt jobb på Alfa Laval i Ronneby bidrar hon till
ett bättre klimat och får ett hållbart vardagsliv. Och allt tack vare en ren tillfällighet.
Hasina flyttade med sin man från Jönköping till
Ronneby för 17 år sedan. Hon har sedan dess jobbat
både som konsult och på ett annat mindre företag på
orten. När tjänsten som chef på en orderavdelning
på Alfa Laval dök upp såg hon en chans att få lite ny
inspiration i arbetslivet.
– Tidigare kände jag att jag bara ville jobba på ett
mindre företag, för att det är så lätt att bli osynlig på
ett stort. Men jag har insett nu att det inte stämmer
och att det finns väldigt många fördelar.
Många kvinnliga förebilder
Som nyanställd blev Hasina imponerad över introduktionen. Alfa Laval erbjöd tydliga processer, internutbildning och inplanerade möten för att skapa bra
kontaktnät. Hon fann också många kvinnliga före
bilder på högre poster inom företaget.
– Det är väldigt ovanligt inom industriföretagen, men
jag tror att ju mer uppblandat det blir på en arbetsplats
när det gäller ålder, bakgrund och kön, desto fler nya,
fräscha idéer kommer fram, säger Hasina.

alfalaval.se

Produkter som bidrar till en bättre miljö
I sitt arbete har Hasina kontakt med både säljbolag
och slutkunder över hela världen. Hon jobbar nära
produktionen och gillar pulsen och förståelsen för
produkten som det ger. Utvecklingsmöjligheterna
är många, både sett till positioner inom företaget
och utlandsjobb. Men allra mest uppskattar hon de
varierande arbetsuppgifterna och att få jobba med
produkter som bidrar till en bättre miljö.
– Vi gör värmeväxlare som bland annat ersätter
oljepannor. Det finns flera miljoner oljepannor i
Europa som ska bytas ut. Vår produkt bidrar till
att minska koldioxidutsläppen och hållbarhet finns
med i allt vi gör.
Ett hållbart vardagsliv
Att bo i en mindre stad som Ronneby ger också
möjlighet till ett mer hållbart vardagsliv, menar
Hasina. Fastän hon lämnar två av barnen på olika
håll på vägen till jobbet är det bara en biltur på
fem kilometer.
– Det blir så mycket lättare när allt ligger så nära.
I en stor stad kan du behöva pendla två timmar om
dagen, här blir den tiden fritid. Det är värt jättemycket,
berättar Hasina.
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DYNAPAC
Taylor Sorgini,
Product Management

Internationellt arbete
med Karlskrona som bas
En trygg arbetsplats med många möjligheter och en stad som har mycket att erbjuda.
Taylor Sorgini flyttade från Kanada för en tjänst på Dynapac. Trots att hans arbete sker
på en internationell arena, ser han stora fördelar med att både bo och jobba i Karlskrona.
Det var efter en internutbildning i Örebro som Taylor
fick upp ögonen för Sverige. Han började hålla utkik
efter jobbmöjligheter inom Atlas Copco och hittade en
tjänst på Dynapac, som då tillhörde samma koncern.
Sex år senare är han fortfarande kvar och stortrivs.
– Min hemstad påminner mycket om Karlskrona.
Jag gillar känslan av att kunna möta folk jag känner på
stan. Och så är det lätt att ta sig runt här, som att cykla
till jobbet eller ta tåget till Göteborg, berättar Taylor.
Utvecklande utmaningar
Som ny på Dynapac fick Taylor ett varmt v älkomnande
och en bra introduktion. Han uppskattar att det är
en trygg arbetsplats som ger många möjligheter att
möta nya människor, lära sig nya saker och testa på
nya roller. Själv arbetar han med att förstå kundernas
behov och önskemål samt säkerställa att Dynapac har
produkter som möter dem.
– Dynapac är ett internationellt företag och vi har
försäljningscenter i USA, Kina, Indien, Brasilien och
Tyskland som jag arbetar med. Jag gillar verkligen
utmaningarna som det innebär och att få ha så många
olika kontaktytor. Jag upplever ofta oväntade situationer där jag får möjlighet att förbättra både företagets
erbjudande och mig själv.
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Viktigt att hitta ett sammanhang
Taylor ser många fördelar med att bo och arbeta
i Sverige, som medvetenheten om både fysiskt och
psykiskt välbefinnande och närheten till naturen.
På Dynapac upplever han också att det finns en
förståelse för att de anställda har ett liv utanför
jobbet. Själv både tävlar han i och leder Crossfit på
Crossfit Karlskrona, en sport som tar honom över
hela Sverige.
– När du kommer till en ny plats är det viktigt att
hitta ett sammanhang och få ett nätverk. Och det
är lätt att hitta inom sporten, så om du ska flytta,
försök att hitta saker att göra tillsammans med
andra likasinnade. I Karlskrona finns det överraskande
mycket att göra och upptäcka, säger Taylor.

dynapac.com

NKT
Peter Fischer, Commercial & Tender Manager
& Linnea Sundberg, Trainee/High Voltage Engineer

Enbart under 2021 växte NKT i Karlskrona med runt 100 nya medarbetare. Och fler behövs de
närmaste åren, för orderstocken är rekordhög och ökar förhoppningsvis i samma snabba takt
som efterfrågan på kraftkabelsystem för förnybara energilösningar. Läs vad Peter och Linnea,
två av nyförvärven, tycker är de största fördelarna med jobbet på NKT och livet i Blekinge.

PETER FISCHER Commercial & Tender Manager

LINNEA SUNDBERG Trainee/High Voltage Engineer

”Det går alldeles utmärkt att göra interna
tionell karriär utan att lämna Blekinge”

”NKT och Blekinge är en perfekt matchning
för mig”

”Under min karriär inom energi- och miljöteknik så har
jag, trots att jag ägnat mig åt internationella affärer,
alltid varit anställd av Blekingeföretag och aldrig flyttat
från Sölvesborg. Det har inte behövts!

”Jag läste till civilingenjör inom elkraftsteknik på
Chalmers och upptäckte NKT under en digital jobbmässa. Kombinationen av högspänningsteknik och
hållbarhet är precis det jag pluggat och är mest intresserad av. Jag ansökte till traineeprogrammet och har
varit anställd i fem månader, just nu är jag på offertavdelningen. Att vara trainee är en fantastisk möjlighet
att se hur allt hänger ihop, förstå både möjligheter och
utmaningar och såklart att bygga ett stort kontaktnät
internt. Det är värdefullt och kul att lära sig om bolaget och de komplexa produkter vi tillverkar men jag
ser mycket fram emot att börja jobba mer på egen
hand och ha egna projekt. Varje projekt är unikt och
jag känner att jag kommer att hitta utmaningar på
NKT i många år.

Efter 22 år i bolag inom Addtech-koncernen med bas
i Sölvesborg hamnade jag på TitanX, efter en tids
dialog. Där jobbade jag som inköpsdirektör för flera
marknader och blev ansvarig för satsningen på en
ny fabrik i Polen. När jag efter fem år blev kontaktad
av NKT såg jag en rolig utmaning på ett större bolag.
Och så lockade hållbarhetsaspekten, jag ville gärna
vara delaktig i den gröna omställningen igen. Där är vi
nu. Såhär långt är jag mycket nöjd med karriärskiftet.
Min roll är bred och generell eftersom jag har stort
ansvar i hela offertprocessen, och NKT imponerar
stort med allt från onboarding och framtidsplaner till
kompetensnivå på medarbetarna. Och många av dem
är från Blekinge så det är inte bara jag som förstått
vilken skatt vi sitter på här – fantastisk natur, hav, småstadens trygghet och närhet till världen via Kastrup.
Jag går varje dag, badar i havet varje vecka och har
ett enormt stimulerande jobb i andra änden av länet,
bara 50 minuter bort.”

nkt.se

Även om jag inte kände till Blekinge särskilt bra så
var flytten hit från Göteborg helt enligt plan. Jag är
uppvuxen på en bondgård utanför Mariestad och
vill bo på en mindre ort. Jag springer gärna och njuter
av att bo nära naturen, samtidigt som jag bara har
10 minuter till jobbet. Än så länge har jag inte hunnit
se så mycket av Karlskrona och Blekinge men jag ser
fram emot att upptäcka skärgården och skogen – att
hemestra här.”
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ORBIT ONE
Marie Leanderson,
IT Director

IT-avdelningen tar Orbit One
in i framtiden
Orbit One ligger i framkant inom automatisering och digitalisering, och tar hela
tiden nya steg för att effektivisera och förbättra processerna ytterligare. Genom
ett nära samarbete mellan IT-avdelningen och den övriga verksamheten tas nya,
smarta lösningar fram som förenklar det dagliga arbetet. – Vi har en spännande
framtid framför oss, säger IT-chefen Marie Leanderson.
Det är lätt att tro att en IT-avdelning endast sköter
datorsupport, men på Orbit One är den en integrerad
och viktig del av verksamheten.
– Vi arbetar inom många olika områden där vi får
vara med och påverka verksamheten. Eftersom det
är ett mellanstort företag har vi inte så långa beslutsvägar. Vi försöker vara snabba och har hög kreativitet,
säger Marie.
Inte en traditionell IT-avdelning
Orbit One finns i Sverige, Polen och Ryssland. Maries
avdelning jobbar globalt över hela organisationen
och har skapat gemensamma plattformar och nätverksstrukturer mellan de olika fabrikerna.
– I och med att vi jobbar så nära verksamheten
har vi väldigt god processkännedom och kan k
 omma
med förslag på förbättringar. Det är naturligt att diskutera lösningar med oss, oavsett vilken avdelning
du jobbar på.

– Det var inget svårt beslut. Det finns många vackra
städer här i Blekinge med vacker arkitektur och så
har vi vår fantastiska kust med alla öar. Vi har också
väldigt många golfbanor med hög standard, vilket
är roligt, berättar Marie.
Redo för ny teknik
När det gäller framtiden är Marie förväntansfull.
Målet är att använda nya tekniker som kan förenkla
och underlätta verksamhetens processer än mer.
– Framtiden är superspännande. Tekniken fullkomligt
exploderar med många olika funktioner. På Orbit One
är nästa steg mer automation och robotisering, och
vi tittar även på artificiell intelligens. Jag tror inte att
det är så många företag som har adopterat den nya
tekniken än, men vi är redo för att ta nästa kliv.

Trivs i Blekinge
Marie började på Flextronics år 2003, som sedan
slogs ihop med Orbit One, och har haft flera olika
roller. Även om hon under sina tidiga år som färdigutbildad tekniker arbetade i Stockholm, så uppskattar
hon att vara tillbaka i sin hemstad Karlshamn.
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ROXTEC
Luka Medved, TACS Manager
& Ulrica Malmberg, Executive Vice President HR

Alltid på väg framåt
med världen som spelplan
”Roxtec är ett av få globala bolag med huvudkontor i länet. Målet att driva internationell
verksamhet fanns med redan från start och mottot ”Better to own a market than a
factory” säger en hel del. Idag skyddar Roxtec liv och tillgångar över hela världen med
sina flexibla och innovativa kabel- och rörgenomföringar. Roxtec har totalt 830 anställda
och 28 dotterbolag runt om i världen.”
Ulrica Malmberg, Executive Vice President HR
berättar mer:
– Det är en fantastisk dynamik här med ständig
utveckling. Att det är ett globalt bolag påverkar
atmosfären mycket. Dagliga dialoger med kollegor
i andra länder och affärer som ofta spänner över
flera marknader under processens gång. Och alla
som vi anställer runt om i världen kommer till huvudkontoret i Karlskrona för vad vi kallar basic training.
Inom Roxtec finns möjligheter att utvecklas och vi
har en välutvecklad process för Talent management.
Från Zagreb till Karlskrona
Luka Medved är en av de medarbetare som bidrar
till det internationella perspektivet. Luka är ingenjör
och jobbar som TACS Manager på Roxtec i Karlskrona
sedan 2017 då han sökte sig hit från ett dotterbolag
i Kroatien.
– Där jobbade jag med teknisk support och försäljning inom Marine & Offshore samt Infrastructure
innan jag och familjen bestämde oss för att prova en

roxtec.com

annan sorts liv och det visade sig finnas en öppning
på huvudkontoret i Sverige. Idag leder jag teamet som
stöttar våra dotterbolag med svar på tekniska och
kommersiella frågor för kundanpassade lösningar,
säger han.
Bra för familjen och för karriären
När familjen flyttade till Karlskrona oroade sig Luka
för att barnen inte skulle trivas men de har såklart
haft allra enklast att hitta hem här, spelar hockey,
fotboll och går på gymnastik. Och Lukas fru jobbar
på Dynapacs finansavdelning.
– Karlskrona är perfekt för familjen. Det är nära
till allt, jättefin natur och lugnt – stor skillnad mot
miljonstaden Zagreb förstås. Livet hemma funkar
smidigt så att jag kan fokusera när jag är på kontoret
och jag gör karriär på ett spännande bolag där jobbet
ger mig stimulans och positiv energi. Det är en winwin, avslutar Luka.
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Mer än ett bra jobb.
Ett bra liv.
Var i länet du än bor och jobbar har du naturen
alldeles intill. Hav en kort bit bort från sjö och
skog, charmiga småstäder och landsbygd helt
nära varandra. På bara 1h tar du dig från ena
änden till den andra – Blekinge är bara 12 mil långt
och som mest 5 mil brett – och det är max 30 min
mellan städerna/huvudorterna.
Det är enkelt att vara aktiv här, både på egen
hand och genom de många föreningarna med
engagerade ledare och medlemmar. Och dessutom tar du dig snabbt och smidigt ut i världen
via Kastrup eller Ronneby Airport. Korta avstånd
och pendling nästan helt utan bilköer, betyder
mer tid över till att njuta av livet här och nu
– och att skapa en bra framtid.
Boende och familj
Om du väljer mellan en av Blekinges industrier
och en storstadsnära så har vår lilla pärla i sydost
ytterligare ett rejält plus – du får mycket mer boende
för pengarna. Än så länge. På tal om plus, om du
kommer hit med en partner eller en hel familj
– plus en, tre eller fyra – så är det inte bara teknikoch industribranschen som behöver kompetens
och chanserna för att din partner också hittar ett
intressant och utvecklande jobb är stora. Trygghet,
lugn, skolor med relativt få elever och det pigga
föreningslivet ger också fina förutsättningar för
att hela familjen ska leva gott här.
Du behöver inte välja bort när du väljer rätt.
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KOCKUMS I KARLSKRONA
Emil Andersson, Grovplåtslagare
& Linn Johannesson, Fartygselektriker

Stolta skeppsbyggare i frihetens tjänst
En ubåt är lika komplicerad som en rymdfarkost. Eftersom fartygen som konstrueras och
byggs på Kockums utsätts för extrema påfrestningar, är också kraven på noggrannhet och
kunskap extremt stora. Det ansvaret passar inte alla men Linn och Emil har hamnat helt rätt.
Kockums är ett affärsområde inom Saab som förser
Marinen med de fartyg de behöver för att hålla Sverige tryggt, skydda våra vattenvägar och alla de viktiga
varutransporterna. Kopplingen till Försvarsmakten
innebär att alla som anställs här måste säkerhetsgranskas. Det är helt enkelt en fråga om rikets säkerhet.
Emil är ung och erfaren
Emil är grovplåtslagare och bygger skrov till ubåtsmodellen A26, dessutom är han vice ordförande för
IF Metall på arbetsplatsen. Emil är ung men kom till
varvet för tio år sedan – genom ett lärlingsprogram
på gymnasieskolan af Chapman.
– Vi gick i skolan två dagar och var på varvet tre. Jag
och ett par klasskompisar tog studenten på fredagen
och fick fast anställning här på måndagen, och sedan
dess har jag varit kvar, berättar Emil.
Han är uppvuxen nära Karlskrona och bor idag i ett
samhälle en bit utanför stan. Han trivs, tycker att det
är lagom stort och närheten till naturen är ett stort
plus för Emil som gärna jagar.
– Blekinge är utan tvekan det finaste länet i Sverige.
Både kust och skog och kort avstånd till allt. Och så
ett roligt och viktigt jobb med fantastiska kollegor
– det är livskvalitet, det!
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El och sjöfart är Linns grej
Linn, som är fartygselektriker och jobbar med service
och underhåll, började nyligen på varvet. Det var kombinationen av elektronik och sjöfart som lockade med
jobbannonsen – och att kunna flytta hem till Blekinge
efter studieåren i Kalmar.
– Jag gick teknikprogrammet på gymnasiet och
flyttade från Ronneby för att läsa sjöfart på LNU i
Kalmar. Efter ett tag märkte jag att jag tyckte elektronik var ännu roligare och pluggade el på KomVux,
berättar Linn och fortsätter. Det är skönt att bo i
Ronneby igen och kul att jobba som elektriker just
på varvet, där sjöfarten finns med ändå.
Både Linn och Emil sätter värde på att vara d
 elaktiga
i att hålla Sverige tryggt och fritt. Få arbetsplatser
ger dig det mervärdet. Och vill du bygga ubåtar så är
Saabs varv i Karlskrona faktiskt den enda möjligheten.

saab.com

SHILOH INDUSTRIES
Baki Buzadzic,
Advanced Manufacturing Engineer

Här är allt möjligt för dig
som visar att du vill
Att Baki trivs med sitt jobb och livet i Blekinge märks på flera sätt. Han har jobbat
på Shiloh (tidigare Finnveden/Volvo Cars) sedan 1999, i en mängd olika roller och
uppskattar att den som vill framåt och visar det, får alla möjligheter att växa.
– Jag började som packare på 2-skift. När jag fått fast
anställning gick jag vidare till produktionen och försåg
presshallen med material, nästa roll handlade om att
förbereda verktyg som ställare. Så småningom blev
jag maskinoperatör och gick över till att jobba natt,
berättar Baki.
Klarade krisen
Det blev 2008 och finanskris. Många varslades och
nattskiftet pausades men Baki hade tur och efter
krisen blev han Team-leader, påbörjade en distansutbildning inom ledarskap och jobbade som produktionstekniker fram tills han fick nuvarande rollen
inom beredning – att offerera nya förfrågningar
på produkter.
– Ja du ser ju – om du visar att du vill lära nytt kan
du ta dig hur långt som helst här. Vi är ett tiotal som
har ”jobbat oss upp från golvet” här, så jag är inte
ensam, fortsätter han.

roll kan du jobba både globalt och lokalt. Baki berättar
att han trivs väldigt bra. Inte bara tack vare möjligheterna att utvecklas utan också med kollegorna och
ledarskapet – den fina vi-känslan som bolaget har.
Livet runtomkring – allt en familj behöver
– Jag bor 3 km från jobbet och har naturen inpå
knuten på båda ställena. Det blir många långa
promenader med hunden och sambon på Halenslingan i skogen intill sjön. Jag är uppvuxen i ett
samhälle i trakten och som jag ser det finns allt en
aktiv familj vill ha och behöver här i Olofström och
Blekinge. Det är nära till allt och mindre stress än
i en storstad men ändå gott om karriärmöjligheter
för olika yrken inom industri och teknik. Jag har varit
med på Shilohs resa framåt i drygt 20 år, de senaste
tio åren, med all automatisering har varit särskilt
spännande. Och det är bara början.

Amerikanskägda Shiloh tillverkar brackets – främst förstärkningsplåtar till fordon och de största kunderna är
Volvo Cars, Scania och Volvo Trucks. Beroende på din

shiloh.com
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SÖDRA CELL
Emma Åström,
Processtekniker

“Ångrar inte en sekund
att jag flyttade hit”
När en jobbmöjlighet dök upp på Södra Cell i Mörrum, tvekade inte Emma Åström.
Redan efter första arbetsintervjun hade både hon och sambon bestämt sig. Snart gick
flyttlasset från Piteå ner till Karlshamn – och efter ett år så känns det minst lika rätt.
Det varmare klimatet i Blekinge är något som Emma
ofta återkommer till när hon berättar om sina upp
levelser från det första året på ny ort och nytt jobb.
– Det är milda vintrar och sköna somrar. Sedan är
det nära till så mycket, som större städer och olika utflyktsmål. Jag och sambon tog motorcykelkort i somras
och skaffade oss varsin motorcykel, något som vi har
velat göra länge. Det är så lång säsong här nere. Det är
som en dröm, berättar Emma.
Ett bra bemötande
Efter att ha utbildat sig till produktionstekniker fick
Emma genom sitt examensarbete anställning på ett
pappersbruk i Piteå. Men parets tankar gick söderut
och så dök chansen upp på Södra Cell i Mörrum.
– När jag åkte ner på intervjun kändes allt jättebra
– staden, jobbet och människorna här. Jag har också
fått väldigt fint bemötande från företaget. Folk har
gjort sitt bästa för att jag ska känna mig välkommen
och jag fick gå en introduktion och en utbildning som
var väldigt bra uppstyrd. Sedan får du lov att ta det
i din egen takt här, så jag kände aldrig någon stress
över att komma som ny.

sig två avdelningar till. Hon jobbar mycket från ett
kontrollrum, men är även ute i fabriken för dagliga
kontroller och arbetsuppgifter.
– Vi jobbar som ett team tillsammans och det är
roligt. Södra Cell känns verkligen som ett företag där
det går att utvecklas, säger hon.
Värt en flytt på 140 mil
Emma uppskattar naturen, havet och alla närliggande vandringsstråk. Hon och sambon packar gärna
med sig lunch i en väska för att avnjuta den på någon
klippa med fin utsikt. Genom jobbet och träningen har
hon också hittat nya vänner. För Emma var det helt
klart värt att flytta de 140 milen ner till Karlshamn och
hon skulle rekommendera andra att våga ta steget.
– Bara gör det! Det är en bra erfarenhet och en rolig
upplevelse att flytta. Jag har inte ångrat det en sekund.

Ett företag där man kan utvecklas
I dag har Emma ansvar över en avdelning på en av
de två produktionslinjerna, men har som mål att lära
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NKT
TARKETT
Peter Fischer & Linnea Sundberg
Sam Evaldsson, blivande El- och automationsingenjör
& Alaa Abbas, Kemist på kvalitetsavdelningen

Med verksamhet i över 100 länder är Tarkett ett av världens största golvföretag. Från Ronneby
levereras plastgolv till skolor, sjukhus, affärer och andra offentliga miljöer över hela världen.
Och bolagets fokus på hållbarhet och materialåtervinning inspirerar hela branschen.
SAM EVALDSSON blivande El- och automationsingenjör

ALAA ABBAS Kemist på kvalitetsavdelningen

”Utmanande och väldigt roligt arbete”

”Kul att vara en del av Tarketts
hållbarhetsarbete”

”Jag började som sommarjobbare på Tarkett och nu
kombinerar jag studier med en heltidstjänst – snart är
jag färdig el- och automationsingenjör.
Jag gillar arbetsmiljön och yrket jag valt är varierande.
Jag jobbar främst med elkonstruktion, men tar också
fram ritningar och underlag, programmerar styrsystem och hjälper till med felsökningar. Det är både
roligt och utmanande i och med mixen av gammal,
ny och specialanpassad teknik. Varje dag lär jag mig något nytt och eftersom tekniken utvecklas hela tiden blir
jag nog aldrig fullärd här.
På fritiden spelar jag gärna golf på Ronneby golfklubb,
den ligger jättevackert, precis intill Brunnsparken. Fast
just nu har jag inte så mycket fritid eftersom jag studerar 100 procent på distans parallellt med jobbet och
måste åka till Luleå för att skriva tentor. Men det fungerar fint att ta ledigt för dem. Jag tycker att Tarkett är en
fantastisk industri. Det är ett stabilt företag med en ljus
framtid och gott om spännande karriärmöjligheter.”

tarkett.se

”Som kemist på kvalitetsavdelningen får jag det bästa
av två världar – teamwork och eget arbete. Jag sitter
som spindeln i nätet och har kontakt med alla, både
internt och med kunder. Det passar mig väldigt bra.
Jag kommer från Karlshamn men lämnade Blekinge
för nästan 20 år sedan – först för studier i Uppsala
och därefter blev det jobb i Stockholm. Nu är jag tillbaka, främst var det närheten till familj och släkt som
lockade, men också till havet och naturen. Dessutom
är det betydligt billigare att köpa hus här.
På Tarkett har jag hand om råvaror, gör analyser och
tar fram rapporter, och är samtidigt ett stöd till säljare
och kunder som har frågor om kemikalier. Jag sitter
även med i företagets kemikaliegrupp och jobbar
med återvinning. Just nu har vi ett nytt initiativ där
vi tillsammans med Ragn-Sells tar vara på aska från
oljeskiffer och återanvänder det som fyllnadsmedel
i våra produkter i stället för ny råvara. Det är kul att
få vara en del av Tarketts miljöarbete och att skapa
framtidens golv som är hållbara på mer än ett sätt.”
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TITANX
Henrik Eklund,
SQAD Engineer

Kvalitet framför allt – spännande
jobbutmaningar och skön vardag
Henrik från Degeberga har varit långt hemifrån under sina studier i industriell
ekonomi på LTU i Luleå. Nu har han tagit sig söderut igen, och samtidigt tagit
det första stora klivet i yrkeskarriären som civilingenjör på TitanX i Mjällby
utanför Sölvesborg.
TitanX är ett globalt företag som tillverkar motorkylningssystem till lastvagnar och bussar. Bolaget har indiska ägare och produktionsanläggningar i flera länder
runt om i världen – Sverige, USA, Brasilien, Mexico och
Polen – och inköpskontor i Kina och Indien. Tillverkningen av kylsystem har en lång historia i Mjällby och
det finns en tydlig lokal anknytning. TitanX är kommunens största privata arbetsgivare.
– SQAD står för Supply Quality Assurance Development och innebär att jag och mina kollegor kvalitetssäkrar material och produkter från underleverantörer,
hela vägen från designfasen då vi är med och utvecklar nya produkter i samarbete med R&D. Därefter
säkerställer vi att produkten uppfyller alla krav och
fungerar i de prototyper som sedan byggs och testas
hos oss, berättar Henrik och fortsätter:
– Ett projekt med t ex Volvo Trucks kan pågå i 3–4 år
och vårt arbete börjar med att hitta en leverantör som
kan ta fram den detalj vi behöver med rätt kvalitet.
Vi ser till att detaljerna håller måttet, bland annat
genom att kontrollera att all produktdokumentation
är korrekt.

fram emot att få resa ut och besöka leverantörer och
egna anläggningar runtom i världen för att få en ännu
bättre förståelse för verksamheten och branschen.
– Håll ögonen öppna för lediga tjänster på TitanX
om du vill ha roligt på jobbet, varierande uppgifter
och bli anförtrodd med ansvar. Det är väldigt utvecklande redan nu och då har vi bara börjat ta oss an
utmaningen med elektrifieringen av fordonsbranschen. Och om du vill slippa bilköer, kunna ta dig till
en storstad på en timme och ut i världen via Kastrup
på mindre än två, är det här verkligen en plats med
hög livskvalitet. Särskilt om du gillar att bara ha fem
minuter från jobbet till badstranden, avslutar Henrik.

Internationellt, familjärt och utvecklande
Henrik trivs i den internationella atmosfären som
samtidigt är familjär med fin gemenskap. Han ser

16

titanx.com

VOLVO CARS
Oskar Isaksson,
Hälso- och säkerhetsspecialist

Tillbaka i Blekinge
för säkerhets skull
Jobbet på Volvo Cars i Olofström är alldeles nytt för Oskar när vi pratas vid men han är
välbekant med Blekinge och hade såklart koll på Volvo. Efter åtta år med studier och jobb
i Skåne har Oskar flyttat hem till Karlshamn för att fortsätta karriären på hemmaplan i ett
bolag med massvis med möjligheter.
För Oskar har Volvo Cars alltid varit intressant, inte
så konstigt eftersom Volvo ÄR säkerhet och det är just
inom det området som han valt att göra karriär.
– Jag flyttade till Lund för att läsa till civilingenjör
inom riskhantering och brandingenjör på LTH och
efter examen blev det Malmö och jobb som konsult,
främst på industriföretag. Jag började känna att jag
skulle trivas bättre med helhetsperspektivet och
långsiktigheten som du får som anställd på ett bolag,
hittade annonsen från Volvo Cars och sökte, berättar
Oskar.
Intresset var alltså ömsesidigt och idag är Oskar en
av tre medarbetare på ”bruket” med liknande ansvar
– arbetsmiljö, riskbedömningar m.m. Han tycker att
alla är väldigt trevliga och känner sig väl omhänder
tagen fastän bolaget är så stort. Han är imponerad av
bruksandan och hur det lilla får lov att ta plats i det
stora.
– Det finns goda möjligheter att utvecklas både här
i Olofström och inom koncernen. Redan nu är jag en
del av en större grupp på 10–12 personer runtom
i Sverige och det finns även internationella kluster.

volvocars.com

Volvo har bra interna utbildningar och du har stor
möjlighet att styra din utveckling åt ett håll som passar
dig, säger han.
Kom och upptäck möjligheterna
Att Oskar flyttat hemåt beror inte bara på jobbet,
han har saknat att ha skärgården och vännerna nära.
Och visst är det lugnare och skönare än i Malmö.
– Här är det ett stenkast mellan skogen och havet
och jag har bara 20 minuters bilfärd till jobbet. Jag ser
fram emot att åka ut med båten och kanske tar jag
upp fotbollen igen. Mer golf på Blekinges fina banor
och padel vet jag att det blir, berättar Oskar och fortsätter:
– Jag ser bara fördelar med att göra karriär i Blekinge
och hoppas att fler ska upptäcka möjligheterna. Samma jobb finns här som i storstadsregionerna – många
industrier med specialinriktning och de flesta yrkesroller. Vi kommer med attraktiv kunskap och det finns
fler stora företag än du tror.
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Välkommen hem
till Blekinge.
VILL DU VETA MER om hur det faktiskt skulle vara att flytta hit
och göra Blekinge till ditt framtida hem? Vad vi har att erbjuda när
det gäller boende, barnomsorg och service? Kanske börja titta på
vilken av de fem kommunerna som du tycker verkar allra mest rätt
för dig? Vi har samlat länkar till kommunernas information och
inspiration på vår webbplats – techtank.se/hemtillframtiden

Se storheten i det lilla
Blekinge är litet nog att rymma snudd på allt som är viktigt och gör
livet skönt. Inte trots litenheten, utan just därför. För att det är nära
till vildmark, skärgård och kustlandskap. Världsarv, hårdrock och
småstadscharm. Till smaker, dofter och känslor. Med gott om plats
och fina ställen för bra dagar, nästan oavsett vad du vill fylla dem
med. Och de mindre bra stunderna, blir lite lättare med vackra
vyer och härliga miljöer. Inspiration för upptäckter och upplevelser
hittar du på visitblekinge.se
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Här får du några snabba
Blekingefakta innan du
försvinner in på webben
för att surfa runt. Hur
mycket visste du redan?

Blekingefakta
Karlshamn

BLEKINGAR: ca 160 000 personer

Olofström

YTA: 2 941 km – Sveriges minsta fastlandslandskap
2

RESIDENSSTAD: Karlskrona
SJÖTÄTHET: störst i Sverige med 0,32 sjöar/km2
ÖAR, HOLMAR OCH SKÄR: nästan 2000 stycken

Sölvesborg

Ronneby

Karlskrona

KOMMUNER: 5 stycken – Karlshamn, Karlskrona,

Olofström, Ronneby, Sölvesborg
LANDSKAPSDJUR: ekoxe
LANDSKAPSBLOMMA: ek (och kungsljus)
Blekinge

Här finns jobben!
Techtanks medlemsföretag lägger bl a ut sina
lediga tjänster på sajten talangattraktion.se
Gå in där direkt eller börja med att läsa mer om
de tusen möjligheterna och en framtida karriär i
Blekinges industri- och teknikföretag på techtank.se
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Tusen möjligheter …
och det är bara början.
Mer än du tror, minns eller hoppas på. Fler än du anade.
Blekinges industri- och teknikföretag är många och
erbjuder mängder med intressanta karriärmöjligheter.
Och eftersom bolagen behöver rekrytera över 1000 nya
medarbetare de närmaste åren, satsar vi på att få fler
att upptäcka allt som den här fantastiska delen av
Sverige är och har. Både när det gäller karriär och livet
i stort, här där litenheten är det stora på många sätt.
Bläddra i magasinet och få en liten inblick i hur en
karriär på något av Blekinges industriföretag kan se ut.
Och läs mer om de tusen möjligheterna och företagen
som behöver dig på www.techtank.se

Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka
industrins konkurrenskraft. Techtank ägs av Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem
kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.
Detta magasin är framtaget inom ramen för projektet Innovationsinitiativet med finansiering från Region
Blekinge. Produktionen är ett samarbetsprojekt mellan Techtank och de tolv stora industriföretagen i länet.

