KOM OCH VÄX MED OSS!

VÄLKOMMEN TILL
STILMEK GRUPPEN!
Certifieringar
som finns inom
gruppen
SS-EN 1090-2
ISO 3834-2
ISO 9001
ISO 14001

Stilmekgruppen är ett samlingsnamn för våra fyra bolag Stilmek AB,
Stilmek Montage AB, TurnHill AB och FeRex som alla ligger i Skellefteå.
Tillsammans är vi ett härligt gäng på 100 anställda där alla besitter specialkompetenser och bred erfarenhet inom sina branscher.
Oavsett vilket av våra bolag du kommer i kontakt med skulle vi vilja påstå att vi är en effektiv och pålitligt samarbetspartner till produktägande
företag och processindustrier, med känsla för detaljer!

Stilmek AB – 50 år i branschen

Stilmek är hjärtat i vår verksamhet och grundades redan 1973. Här
har vi riktat in oss på arbete med större svetsande maskinbearbetade konstruktioner, fixturtillverkning samt serieproduktion. Med erfaren
och kompetent personal kan vi ta fram skräddarsydda lösningar till
våra kunder inom tillverknings- och basindustrin och ser alltid till att
alla arbeten utförs med största precision och noggrannhet.

Stilmek Montage AB – ett proffs på montage

Företaget Stilmek Montage AB grundades 2000. Detta är vår
montageavdelning där vi är specialister på processindustri, tung
industri och utrustningsleveranser. Många gånger samarbetar
Stilmek Montage med Stilmek AB, vilket innebär att vi är med
från produktion till färdig montering. Oavsett om vi varit med i
tillverkningen eller inte, tar vi oss an alla arbeten!

TurnHill AB – perfektion in i minsta detalj

1998 grundades TurnHill AB som har sin specialitet i finmekanik. Genom åren har TurnHill samlat på sig lång erfarenhet för
att möta kunders krav på ytfinhet och precision. Med en modern
CNC-maskinpark och erfarna, skickliga medarbetare kan vi erbjuda precision, kvalitet och flexibla lösningar till våra kunder.

FeRex – ett komplett verkstadsföretag

I hjärtat av Byske hittar du FeRex, som är vårt senaste tillskott
i Stilmekgruppen och förvärvades hösten 2021. FeRex är ett
komplett verkstadsföretag med expertis inom fabricerande och
svetsade komponenter till produktägande företag och legotillverkning. Förutom detta är vi även stolta över att leverera kompletta system och maskiner till svensk tillverkningsindustri. Med
vår breda kompetens kan vi ta kundens idé direkt från ritbordet
till en färdig produkt!

Vi täcker och skyddar

www.renthall.se
090-14 25 60

Vår personal
– kärnan i verksamheterna

Vad kul att du ska börja jobba med oss, vi hoppas att
du ska trivas! Vi är måna om våra medarbetare och
inom Stilmekgruppen finns det utvecklingsmöjligheter
för dig som önskar att växa inom organisationen.

VI HJÄLPER ETT VÄXANDE SKELLEFTEÅ
MED BEMANNING OCH REKRYTERING
Med lokal förankring och god kännedom om regionens näringsliv
hjälper Wikan Personal företag och organisationer att skapa
starka arbetsteam för framtiden i ett växande Skellefteå.
Wikan Personal Skellefteå är ett auktoriserat bemanningsoch rekryteringsföretag. Mer info på skelleftea.wikan.se

SKELLEFTEÅ

Med hälsan i fokus

Vi arbetar aktivt för god hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag. För oss är
det viktigt att du mår bra på jobbet men också att du har energi
över till din fritid.
Förutom god hälsa och välbefinnande, som är punkt tre i FN:s
globala mål som vi står bakom, arbetar vi med punkterna:
5: Jämställdhet
8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Plåtteknik med hög precision
i små som stora serier – vår styrka!

0243-21 53 00 mail@dpt.se

www.dpt.se

Intervju med Tomas
Tomas, skulle du vilja berätta lite om hur Stilmek
grundades och varför?

Stilmek grundades 1973 av två bröder vid namn Håkan
och Bo Eriksson i en liten lagerbyggnad uppe vid travet
i Skellefteå. Inriktningen i startskedet var enbart svetsning med byggsmide och gruvindustri. Lokalerna blev
snabbt för små och nya lokaler byggdes på Hedensbyn
i Skellefteå. Året efter, 1979 började jag jobba i företaget som svetsare och montör.
Stilmek var ett litet familjärt företag med både vilja och
driv att expandera med lönsamhet, vilket hänger med
än idag. Då jag alltid haft drivkraften att utvecklas och
anta nya utmaningar ledde detta till att jag 1989 fick ett
erbjudande om att bli försteman. 10 år senare köpte jag
och den dåvarande försteman på skärande bearbetning
Kjell Larsson företaget tillsammans.
Vi jobbade vidare på företagets utveckling och startade Stilmek montage 2000 och flyttade över samtliga
montörerna till det helägda dotterbolaget. 2015 fick
företaget rejält med fart då produktionsytorna utökades.
2017 sattes en ny organisation som bas för att kunna
växa ytterligare och fram till 2020 fördubblade vi vår
omsättning och gick från att vara ett litet till ett medelstort företag.
Företaget har de senaste åren förvärvat Turnhill AB och
i oktober 2021 förändrades ägarstrukturen i företaget
samtidigt som FeRex i Byske köptes. Detta har medfört
att vi nu som grupp är 4 företag med 100 anställda! Vi i
ägargruppen kommer att fortsätta driva denna utveckling framåt på ett hållbart sätt.

Vad gör er unika?

Vi sticker ut på många sätt genom att vi har ett aktivt
starkt varumärke samt marknadsarbete. Företaget har
byggt upp erfarenheter under snart 50 år och vi jobbar
mot olika branscher. Vi har hela tiden gjort investeringar för att ligga i fronten vad gäller tekniknivån och har
en medarbetarstyrka som är engagerade och lojala.

Stolta Skellefteåbor som
utvecklar, anlägger och bygger
vardagen där livet levs.
peab.se

Varför ska man jobba hos er?

Hos oss får du en bra utveckling i ditt yrke och du får
känna dig yrkesstolt då vi ser varje individ och dess
kompetens. Hos oss är möjligheterna till utveckling
stora och företaget har en ljus framtidstro. Variationen i
arbetet är stor och ingen vecka är den andra lik.

Pulverlackering
av stål och aluminium

Tillverkning, Service & Försäljning
av hydraulcylindrar
Hyvelgatan 1, 931 36 Skellefteå
Växel: 0910-21
- 16 00
www.anjomekanik.se

Metallvägen 2, 931 36 Skellefteå | Tel. 0910 - 77 08 50
www.pulverline.se

MEDVERKA HÄR!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Hyvelgatan 3, 931 36 Skellefteå
0910-71 40 80
info@stilmek.se

VI SÄTTER FÄRG
PÅ ANDRAS VARDAG.
Collor i Skellefteå är en av norra Sveriges mest
kompetenta leverantörer av pulverlackering!

WWW.COLLOR.SE
W W W. C OLLOR. S E
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