
Swecem är ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen som importerar cement och alternativa bindemedel till kunder inom 

betongbranchen. Bolaget grundades 2013 och har tre importterminaler lokaliserade i Helsingborg och Oxelösund i Sverige samt Koverhar i 

Finland. Från och med 2020 är Swecem även egen producent av Mald Granulerad Masugnsslagg (GGBFS). 

Laboratorieassistent

Vi söker dig som är en engagerad och nyfiken laboratorieassistent. Du kan vara 

nyutexaminerad inom kemiteknik eller motsvarande och vill vara med på vår resa med 

att bygga upp vår nya produktionsanläggning för GGBS till vår miljöbetong. 

Vi söker dig som är genuint intresserad av hur saker fungerar och som glädjs åt att 

finnas i laboratoriet för att hitta svar. I uppdraget ingår även att jobba med KMA-frågor 

(kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Eftersom verksamheten är under uppbyggnad krävs 

det att du trivs med att allt inte är på plats utan du får vara en del av att bygga upp 

strukturer. 

För att lyckas i rollen behöver du vara kvalitetsmedveten, strukturerad och engagerad. 

Du är en van användare av Office-paketet och i synnerhet av Excel. B-körkort är ett 

krav, och du behöver kunna göra dig förstådd på engelska i både tal och skrift. 

Eftersom vi tror på de positiva effekterna av en jämn könsfördelning ser vi gärna 

kvinnliga sökanden till den här tjänsten. 

Då vi jobbar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan 

ansökningstidens utgång, så tveka inte, sök idag.

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens 

hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de 

människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill 

tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald. 

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga 

och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora 

möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss? 

Välkommen med din ansökan!

SISTA ANSÖKNINGSDAG:
2021-03-28

ARBETSPLATS/PLACERINGSORT:
Oxelösund

KONTAKTPERSONER:
Henry Flisell, teknikchef 
mob: 0722 153370
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