Jan Gunnarsson, elektriker på avdelningen El & Instrument.

”Här vill jag jobba kvar”
Vi har längtat norrut under många år! Efter 15 år i Hällefors började vi blicka norrut på
allvar och började söka jobb i Sollefteå med omnejd om eftersom min sambo kommer
därifrån. Jag ville gärna jobba inom industri och tittade efter sådana jobb, då dök detta
jobb upp! Som industrielektriker finns inte så många jobb så detta passade perfekt och
det är ett yrke som jag kan. Jag har bara jobbat här några månader men det känns
väldigt bra. Vi har nu vi flyttat till Sollefteå och jag pendlar hit.
Vad gör du på jobbet?
Massor av olika saker. Det kan vara underhåll, förebyggande underhåll, felsökningar
med mera. Den ena dagen är inte den andra lik, det är en av fördelarna med jobbet.
En lyckad dag på jobbet är när vi lyckats lösa problem som har hängt med länge och när
allt flyter på.
Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig i företaget?
Inom befattningen så finns det mycket att lära och det verkar inte vara några problem
med stöttning från företaget och arbetskamrater.
Hur är trivseln på jobbet?
Alldeles utmärkt bra! Nu är så klart mycket nytt också men jag har grundkunskaperna.
Jag trivs med jobbet och med att arbeta inom industrin. Vi jobbar vi tillsammans och
löser de problem som uppstår och vi har alltid tid att prata med varandra. Det sparas

inte en massa utan vi löser de problem som uppstår – något annat finns inte. Inom
många andra yrken finns inte tid för samtal, utan man gör bara det man måste göra.
Och trivseln inom industrin?
Jag tror att industrin utmärks av att ha
en fin gemenskap. Vi är ett
sammansvetsat gäng, i den lilla enheten,
avdelningen och inom hela företaget. Här
jobbar vi tillsammans, både människor och
maskiner!
Skulle du rekommendera andra att söka jobb här?
Ja, helt klart. Det är en jättebra arbetsplats, en bra
arbetsgivare och här finns alltid att göra.
Vad händer nu?
Jag vill jobba kvar här. Vi har inte ångrat en sekund att vi tog
steget och flyttade de 60 milen norrut. Nu lär det dröja innan vi
flyttar igen. Om vi någonsin gör det.

