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Information

ABB
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Arcos Hydraulik
Arcos Hydraulik har mer än 40 års erfarenhet av cylindertillverkning och
renovering av dessa. Våra kunder finns i huvudsak inom tung industri:
stålverk, gruvor, cellulosa- och pappersindustri samt tung verkstadsindustri.

Foto: Reporter AB

ABB är världsledande inom kraft och automationsteknik och har redan
idag tekniken för att minska energiförluster med upp till 30 procent.
I Ludvika finns ABB:s internationella centrum för kraft-överföring.
Vi bygger smarta elnät som kan integrera sol, vatten och vind i stor skala.
Välkommen till det hållbara samhället!
Tel 0240-78 20 00 • 771 80 Ludvika • www.abb.se
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Education and Research

Business, Economics, Social Sciences & Tourism; Computer Science & IT Studies;
Culture, Media & Design; Languages; Medical and Health Sciences; Science & Technology;
Social Work; Sport & Health Sciences; Teacher Education

Katsa Oy
Gearbox and gearwheel supplier. Support your business
– we have several reverse engineering references.
Ilmailunkatu 23, FI-33900 Tampere, Finland
Tel +358 3 315151 • katsagears@katsa.fi • www.katsa.fi

Teknikergatan 5, 781 70 Borlänge • Tel 0243-820 75 • www.arcos.se
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Arctic Paper Grycksbo AB
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Bergkvist Svets & Mek AB
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Log Max är ett av dalarnas främsta exportföretag och en av världens ledande
tillverkare av utrustning för det mekaniserade skogsbruket. Över 75 procent
av tillverkningen går på export och nätet av återförsäljare sträcker sig över
hela världen.

Tunavägen 290 Borlänge • Tel 0243-21 73 00 • info@bsm.nu • www.bsm.nu

Tel 0240-59 11 00 • www.logmax.com

Boliden
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Vi gör nytta i din värld och din vardag
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Vi utför kvalificerade konsultuppdrag inom hydraulik. Vi tillhandahåller hydraulikutbildning för skilda utbildningsbehov. Kurserna genomförs i modernt utrustade
kurslokaler i Borlänge eller på plats hos kund. Teori varvas med praktiska övningar
i hydrauliklaboratorium eller med hjälp av vår mobila laborationsutrustning.
Wallingatan 20, Borlänge • Tel 0243-800 25 • www.projekthydraulik.se

www.borlange-energi.se • Tel 0243-73000
Combitech är ett av Sveriges största konsultföretag som kombinerar teknik,
miljö och säkerhet. Vi finns här i Borlänge och på 23 andra orter i Sverige,
Norge och Finland.
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SSAB – EN DEL AV BORLÄNGE SEDAN 1878

Forskargatan 3, Teknikdalen, Borlänge
Direkt: 010 216 8967 / 8966 • Växel: 013 18 90 00 • www.combitech.se
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SSAB är en ledande global producent av
avancerade höghållfasta stål och seghärdat stål,
standardiserad tunnplåt och grovplåt, rör
produkter samt konstruktionslösningar inom
byggsektorn.
I Borlänge tillverkar SSAB främst varmvalsad och
kallvalsad tunnplåt som används i bland annat
personbilar, lastbilar, lyftkranar, contain
rar och
broar.

Dala Allbygg AB
Vi jobbar med människor och hus.

Dalarna Science Park
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Dellner Couplers AB

– World Leader in Train Connection Products –

Dellner Couplers provide a full range of Train Connection Products
to the worlds largest Train Builders and major Train Operators
around the Globe.
Vikavägen 144, Falun • Tel +46 23 76 54 00 • www.dellner.com
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Sweco

Funderar du på framtiden? Nu kan du forma den med oss.
Hos oss utvecklar du både dig själv och framtidens samhällen
och städer. Nu söker vi nya medarbetare. Är du en av dem?
www.sweco.se/jobb
Humanistgatan 2B, Borlänge
Södra Mariegatan 18E, Falun
Tel 08-695 60 00
Tel 023-464 00

AB TÄNDKULAN

Ett fritt och utvecklande arbete där det är du som sätter gränserna. En arbets
plats i unik miljö och trevliga medarbetare. Tändkulan har sedan 1992 levererat
kundanpassade lösningar inom industriell processautomation. Våra skickliga
och välutbildade ingenjörer har lång erfarenhet och gedigen kunskap.
Gruvkarlbyvägen 4, Borlänge • Tel 0243-25 50 40 • www.abtk.se

Stora Enso Kvarnsveden

www.storaenso.com

Forskargatan 3, Borlänge • www.dalarnasciencepark.se
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Karriär på ÅF?

ÅF är en arbetsplats med en unik bredd av discipliner och djupgående kunskap.
Hos oss möter du utmaningar och människor som du inspireras av. Beroende på vilket
intresseområde du har, vem du är och vad du vill finns ett oändligt antal karriärvägar.

På Stora Enso Kvarnsveden tänker vi ständigt i nya banor
för att hitta lösningar och driva utvecklingen framåt.

Hela Dalarnas innovationsarena för utveckling och tillväxt.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje
dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar
och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer ska vi skapa ett tillgängligt
Sverige där alla kommer fram smidigt grönt och tryggt.
www.trafikverket.se • Tel 0771-921 921 • Röda vägen 1, Borlänge

www.ssab.com
Tel 0243 70 000

Falun • Tel 070-350 01 99
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ProjektHydraulik Sverige AB

Konsulter och marknadsledande utbildare inom hydraulik.

Vi sköter el, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten,
avfall, gator, vägar och grönområden i hela stan.

Combitech

NKT

NKT är en av Europas ledande tillverkare av kraft- och styrkabel för
transmissions- och distributionsnät, telecom, järnväg, industri och byggnader.
Genom vårt engagemang, höga kvalitetskrav och innovationsförmåga
för vi kraft från producent till samhälle. I Falun tillverkar ca 340 människor
över 30 000 ton kraftkabel årligen. Our passion brings power to life!
nkt.se

Boliden produces metals that make modern life work. We are an industry leader
in the sphere of sustainable metals production and a dominant player in the recycling
of scrap metals. Boliden has 5,500 employees in Sweden, Norway, Finland and Ireland
and a turnover of SEK 40 billion.
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Log Max AB

BSM konstruerar, bearbetar och monterar CE-märkta stålkonstruktioner
till stål-, pappers-, kraft-, bygg- och gruvindustrin.

Right now you are close to Boliden Garpenberg – the world’s most productive
underground zinc mine, and Sweden’s oldest mine still in operation. www.boliden.com
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LEAX Falun AB

LEAX Falun AB är en kontraktstillverkare av komplexa fordonskomponenter till tunga fordon
och är specialist inom maskinbearbetning, värmebehandling, montering, målning och logistik.
Våra volymflöden levereras ”Just in Sequence” till kunder i Europa. LEAX Falun AB är en
del av LEAX Group AB som finns på en internationell marknad med verksamhet i Sverige,
Lettland, Tyskland, Ungern, Kina, Brasilien, Ryssland och Indien.
LEAX Group på webben: www.leax.com
Besöksadress: Främbyvägen 30, SE-791 52 Falun • Tel +46 23 77 56 00

Vi tillverkar några av Europas bästa bestrukna finpapper. Vi är en modern
processindustri där ena foten står stadig i de lokala traditionerna och
den andra tar sjumilakliv ut i världen. Flexibilitet är vår styrka och därför
siktar vi på att ha en service i toppklass och på att bli ett av Europas miljövänligaste pappersbruk.
www.arcticpaper.com
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Academia and Professional Life in Partnership

23
24

25

I Borlänge hittar du oss på
Sveagatan 6
Forskargatan 3 (Test Center)

Tel 010-505 00 00
www.afconsult.com/jobb

Åkerströms Björbo AB
Åkerströms Björbo AB är ett internationellt företag grundat 1918 som
utvecklar, producerar, marknadsför och servar robusta produkter för
radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok.
www.akerstroms.se
www.inceptummedia.se • COPYRIGHT © Inceptum Media AB

