
Kalix
Här finns jobbet för dig!

– Jag valde Personalvetarprogrammet 
vid Umeå Universitet.
Fredrik Granström, vik. enhetschef 
Stöd och Omsorg, Kalix kommun. 

Årets friluftskommun
i Norrbotten 

2010, 2011 och 2013 

– Jag valde Juristprogrammet vid Umeå Universitet.
Frida Larsson, jur.kand, Advokatbyrån Kaiding.  

– Jag valde Ergonomisk design och Produktion
vid Luleå Tekniska Universitet. 
Lars Persson, delägare och marknadsansvarig, Tooltech AB. 
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Medhelp AB
Monica Strömbäck är utbildad barnsjuksköterska.
Den treåriga grundutbildningen för sjuksköterskor
gick hon på Karolinska Institutet i Stockholm. 
Därefter har Monica vidareutbildat sig till barn- 
sjuksköterska vid Luleå Tekniska Universitet. Det blev 
22 år på olika sjukvårdsinrättningar innan hon flyttade 
hem till Kalix 2004. Nu jobbar Monica på Medhelp 
med sjukvårdsrådgivning till människor från  
Stockholm, Södermanland och Värmland.

– Jag trivs väldigt bra på jobbet, fina kollegor. 
Det är också roligt att det finns flera olika personal-
kategorier här. Jag känner att vi gör en stor insats 
genom att avlasta akutmottagningarna.

Du som är utbildad eller utbildar dig till sjuksköterska, 
kontakta Medhelp AB. www.medhelp.se

Kalix behöver nya medarbetare
Kalix Kommun, Arbetsförmedlingen i Kalix samt 
Kalixföretagarna har gemensamt låtit inventera 
kommande behov av nya medarbetare inom 
den offentliga och privata arbetsmarknaden. 
Inventeringen visar att Kalix under de kommande 
åren behöver många nya medarbetare. Inte minst 
inför framtida expansion och pensionsavgångar, men vi 
har också ett växande behov av specialistkompetenser.

Kalix är ett centra för elektronik. Dessutom 
finns här traditionella branscher som skogsbruk, 
fiske, bygg, pappersmassaindustri och 
tillverkningsindustri. Kalix har också ett flertal 
företag inom olika distanstjänster såsom 
bank/kredit, försäkringar med mera. Dessutom 
finns landstinget med Kalix sjukhus och företag 
inom sjukvårdsrådgivning.

Kalixföretagen är starka och framgångsrika inom 
alla områden och vi ser det som en styrka att 
näringslivet i Kalix har flera ben att stå på.  Företagen 
utvecklas var och en för sig, men korsbefruktar också 
varandra med jämna mellanrum.

Tillsammans betyder företagen  
mycket för vår välfärd i Kalix!

Satmission AB
Företag på mindre orter som Kalix kan nå ut till stora 
kunder runtom i världen. Det visar sig bra hos  
Satmission som drivs av Conny Hedman, Urban 
Gustavsson och Craig Philips. Craig är civilingenjör, 
utbildad vid Luleå tekniska universitet. Satmission 
grundades 2004 och är ett högteknologiskt företag 
inriktat på att arbeta med produkter och tjänster inom 
satellitkommunikation. Företaget arbetar en del med 
svenska kunder såsom SVT, TV4 och SR, men 90 
procent av allt arbete sker med kunder från utlandet. 
Conny berättar om stora samarbeten med bland 
andra CNN och BBC.

Satmission har i dagarna anställt en ny medarbetare 
med rysk utbildning som motsvarar en svensk femårig 
civilingenjörsutbildning. Satmission kommer att behöva 
anställa fler medarbetare, och Conny vet precis vilken 
kompetens som behövs.

– Är man duktig inom teknik och programmering 
bör man söka hit. 
 
    Du som är utbildad eller utbildar dig till  
        civilingenjör eller programmerare,  
               kontakta Satmission AB.  
            www.satmission.se

Ekaterina Havela, 
Satmission AB.

Monica Strömbäck, 
Medhelp AB.

Tooltech AB
Tooltech finns i Töre och hjälper kunderna att uppnå 
god produktionslönsamhet genom sin mångåriga 
erfarenhet och höga kompetens inom konstruktion 
och tillverkning.
Tooltechs huvudsakliga affärsområden är:
•	 fixturer
•	 automatiserade funktionslösningar
•	 produktionsverktyg
•	 avancerad maskinbearbetning 
•	 produktutveckling. 

Är du som student intresserad av att utföra ditt 
examensarbete eller skriva din uppsats i samarbete 
med Tooltech, beskriv kort vad ditt projekt handlar om. 

– Vi är öppna för förslag och är förutsättningarna 
de rätta och relevant för vår verksamhet ser vi gärna 
ett samarbete, säger Lars Persson, delägare och 
marknadsansvarig vid Tooltech.

– Vi erbjuder även praktikplatser till dig som är 
intresserad av att förlägga din praktik i ett spännande 
och stimulerande företag. Genom årens gång har vi 
haft många duktiga praktikanter hos oss. I de allra 
flesta fallen har det även lett vidare till en anställning. 
Tveka inte att kontakta oss för att höra mer om vad 
det innebär. 

Just nu har Tooltech behov av att omgående 
projektanställa en konstruktör. Meriterande är vana 
från konstruktionsarbete i ProEngineer Wildfire 
eller CREO.  Tooltech söker även efter nya duktiga 
produktionsmedarbetare.

Du som är utbildad eller utbildar dig till civilingenjör med 
inriktning mot verkstadsindustrin, kontakta Tooltech AB.
www.tooltech.se

“De kommande åren behöver 
Kalix många nya medarbetare. 

Inte minst inför framtida 
expansion och pensionsavgångar, 

men vi har också ett växande 
behov av specialistkompetenser.”

Emric Operations AB
Är du kund hos Nordnet, SBAB, Resurs Bank eller 
Länsförsäkringar? Då kanske du inte vet om vilka  
som hjälper din bank att leverera bra service och 
snabba lån till just dig.  Emric är ett företag som är 
specialiserat på att effektivisera kreditprocessen 
för banker och kreditgivare. Företaget är etablerat 
i många storstäder, både i Sverige och utomlands. 
Bland alla storstäder finns även en liten ort som Kalix 
med på kartan. 

År 2005 inledde Emric samarbete med Carola 
Nybom och Lisa Westerberg, som då drev företaget 
under namnet Calimo. Bolaget har sedermera bytt 
namn till Emric Operations AB. 

– Vi erbjuder finansiell administration åt banker och 
finansbolag. Våra kunder är verkligt nöjda med vår 
service och kunskap, berättar Carola.
Både Carola och Lisa ser mycket positivt på att vara 
etablerade i Kalix, och berättar om trivseln hos de anställda. 
Att rekrytera till Kalix är en långsiktig investering. 

Personalen trivs och känner att de har ett ansvar. 
När de anställda känner tillhörighet i gruppen är det 
lättare att få dem att stanna kvar. 
Anställda utbyter kunskap med varandra, vilket 
skapar ett engagemang i personalgruppen, och höjer 
kvaliteten på företaget.

Du som är utbildad eller utbildar dig till civilekonom  
eller systemvetare, kontakta Emric Operations AB. 
www.emric.se

boikalix.se
Läs mer på 



VI BEHÖVER DIG SOM ÄR VÄLUTBILDAD! 
De kommande åren behöver Kalix många nya medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer om  
möjligheterna som finns här. Vi kan också hjälpa dig med frågor som rör din flytt till Kalix, exempelvis  
om jobb för dig och din partner, skola för barnen, förskoleplatser eller bostad.
 
VÄNLIGEN KONTAKTA  
JOAKIM ABRAHAMSSON     REINE SUNDQVIST          ANNA KARIN HORNEY
Utvecklingsstrateg       Informationschef                           Samhällsstrateg,  Ek.lic. industriell organisation  
joakim.abrahamsson@kalix.se     reine.sundqvist@kalix.se        anna-karin.horney@kalix.se

I Kalix är vi omkring 16 500 invånare. Vi har 
storslagen natur och unik närhet till  “Sveriges 
vackraste skärgård”, där Kalixälven möter havet. 

Näringslivet i Kalix är brett och karaktäriseras av 
uthållig tillväxt både inom tillverkningsindustrin 
och tjänstesektorn. Tillväxten i näringslivet 
innebär att det hela tiden tillkommer nya 
arbetstillfällen inom en rad områden. Detta 
tillsammans med kommande generationsväxling 
innebär att du som är nyutexaminerad möter en 
ljus framtid i vår kommun. 

Tillverkningsföretagen i Kalix växer starkt, 
bland annat på verkstadssidan. Även företagen 
inom elektronikindustrin växer och behöver 
kontinuerligt nyrekrytera. Tillverkande företag 
med koppling till byggindustrin är också 
på tillväxt.  Den utveckling som sker inom 
gruvnäringen är naturligtvis också en stark 
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motor för verkstadsindustrin i Kalix.  Nya 
företag, exempelvis Erlandssons Industri har 
valt Kalix som etableringsort.

Vid sidan av den tillverkande industrin har 
Kalix en stark tjänstesektor där företag inom 
callcenterbranschen växer stadigt och har ett 
kontinuerligt kompetensförsörjningsbehov. 
Dessa företag erbjudar allt från enkla 
telefonisttjänster till sjukvårdsrådgivning och 
komplexa backofficetjänster för ledande bank- 
och finansinstitut.  

Med den här bredden på näringslivet varierar 
Kalix kompetensbehov också kraftigt, från 
gymnasienivå till forskarkompetens. Detta 
tillsammans med vårt rika fritidsutbud och 
våra attraktiva boendemiljöer ger en idealisk 
boendekommun för barnfamiljer.

BO OCH ARBETA I KALIX

Vill du bo i kvarteret Prästen som Kalixbo planerar att bygga vid Kalixälvens strand?
Tiden 20 maj - 10 juni, 2013 flyttade 43 personer till Kalix. Välj Kalix du me’!


