
 
 

 
 

 

 

 

 

Är du intresserad av en roll där du får vara med och stärka oss 
 i vår position som Sveriges ledande trädbränsleföretag?  

 

 
Vi förstärker vår organisation och bemannar upp med  

ytterligare ett skift. Detta medför att vi söker  
operatörer till vår fabrik i Forsnäs och Malmbäck. 

 
 

Forsnäs  
Du kommer att stiga in i vår organisation med en början på mätstationen. Här kommer du att 
vara ansvarig för mottagning av råvaror, sköta om utlastning av pellets via silos med hjälp av 
hjullastare samt att lasta pelletspallar med hjälp av gaffeltruck. Du kommer dessutom att 
utföra operatörsunderhåll och service av vår produktionsutrustning.  
 

Malmbäck 

Du kommer att stiga in i vår organisation med en början i säckanläggningen. Här kommer du 
att vara ansvarig för säckproduktion på pall, lastning av pelletspallar på lastbil med hjälp av 
gaffeltruck, mottagning av tom pall och plast som används i säckanläggningen. Du kommer 
dessutom att utföra operatörsunderhåll och service av vår produktionsutrustning.  
 
Generellt för båda tjänsterna 
Språkkunskaper i engelska krävs men även övriga språk är välkommet, då vi lastar 
utländska lastbilar främst till Danmark. Du ska även ha god hand med dataprogram för att 
kunna utföra rapportering av produktion samt avräkning vid lastning av pall mm. 
 
Målet på sikt är att du ska lära dig samtliga arbetsuppgifter som förekommer i vår 
pelletstillverkning på fabriken. Då gäller det att du är van att arbeta med inriktning på 
processteknik och har god vana av datorstyrda produktionsmiljöer. Det är en fördel om du 
har erfarenhet av liknande bransch samt om du har utbildning inom styr- och reglerteknik. 
Förarbevis för truck, lastmaskin samt mobila arbetsplattformar är meriterande. Produktionen 
körs dygnet runt sju dagar i veckan vilket innebär skiftarbete. Vi ser gärna både kvinnliga och 
manliga sökande. 
 

 
VI ERBJUDER DIG 
Ett varierande arbete i ett gott gäng med högt till tak och där hänsyn och respekt för andra 
människor är viktiga egenskaper som bygger förutsättningar för en trygg och säker 
arbetsplats. Du kommer till en bransch som präglas av medvind och utveckling, där Scandbio 
är den ledande aktören på den skandinaviska marknaden. 
 
Våra värdeord är Närhet, Hållbarhet och Proaktivitet. Det är grunden i vårt varumärke och 
präglar allt som vi gör. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANSÖKAN 
Varmt välkommen med din ansökan till career@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 
24 april 2022, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så 
snart som möjligt. Märk din ansökan med ”Operatör Forsnäs” resp. ”Operatör Malmbäck”. 
Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-postadress beaktas.  
 
Vid frågor om tjänsterna kontaktas: 

Fabrikschef i Forsnäs Ingemar Klaesson tfn: 0705-89 47 51 
Fabrikschef i Malmbäck Kjell Skiöld tfn: 0705-89 47 52 
 
 
 

SCANDBIO 
Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi 
producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, 
tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner.  
 
Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den 
gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och 
energibranschen.  
 
Scandbio är ett av Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen med en årlig 
omsättning på ca 950 MSEK och har 130 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, fem 
fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland.  Läs mer på www.scandbio.com 
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