VILL DU
VARA MED
OM NÅGOT
STORT?

Vi är Wenmec

Wenmec är ett verkstadsföretag som tillverkar
kompletta systemleveranser, produkter och
komponenter för industrin världen över. Med 150
anställda i både Sverige och Kina, tre produktionsanläggningar och 12 000 kvadratmeter produktionsyta är vi en aktör att räkna med. När vi går
till jobbet känner vi att vi är en del av något stort.
Vi har idag en stark framtidstro och står stabilt på
den grund vi har byggt upp under många år. Vår
styrka är att vi ser människan bakom varje affär,
och vi gillar att göra affärer med människor. Våra
medarbetare är vår största tillgång och vi investerar mycket i att alla på arbetsplatsen ska må bra.
Det är Wenmec.

Wenmecs vision

Vi arbetar för långsiktiga och tillitsfulla relationer
med våra kunder och strävar efter att vara det naturliga valet när det kommer till utveckling, tillverkning och leverans av industriella systemlösningar.
Vi levererar alltid produkter av högsta kvalitet vilket
hänger ihop med vår erfarna och kunniga personal,
våra kvalitetssäkrade processer och vår moderna
maskinpark. Vi lägger stort fokus på våra anställda
som ska vara välutbildade, trygga och kompetenta inom det de gör. Vi arbetar också för en säker
arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och
kompetensutvecklas. Det är så vi säkrar vår produktion för framtiden.

Wenmec i Laxå

Wenmec i Laxå är ett dotterbolag till Wenmec AB
i Kil. Vi är legotillverkare och bearbetar detaljer för
kunds räkning. Vi utför svarvning, fräsning, slipning av
detaljer i stål, aluminium, rostfritt, koppar, mässing.
Bolaget arbetar mot stora, internationella företag
och är komponenttillverkare av komplexa produkter.
Wenmec i Laxå tar ansvar i allt från materialanskaffning, prototyptillverkning, bearbetning och montage
enligt kundens specifikationer.

Wenmec Nanjing Kina

Via Wenmec Nanjing i Kina ger vi support till våra
globala kunder. Med det kinesiska bolaget som plattform för inköp och produktion har Wenmecgruppen möjligheten att erbjuda service till våra globala
kunder lokalt i Asien som är en ständigt växande
marknad.
Det finns också ett generellt intresse på marknaden
för möjligheten att tillverka i Kina och importera
tillbaks till Sverige. Genom denna möjlighet har vi sett
ett växande intresse även från potentiella kunder att
låta Wenmec tillverka deras produkter för att erhålla
framtida konkurrensfördelar.

PRECISION GENOM ERFARENHET
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Från råmaterial till färdig detalj!
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Vill du arbeta med oss?

Vi har alltid ett behov av kompetenta och engagerade medarbetare inom produktionsteknik,
marknad och inköp som vill utvecklas tillsammans
med oss. Oavsett om du är erfaren eller kommer
direkt från din utbildning är du välkommen med
din ansökan.
På Wenmec skapar varje enskild länk en stark
produktionskedja. Vi erbjuder dig möjligheten att
arbeta i en verksamhet där din kunskap är viktig.
Oavsett om du är operatör eller tjänsteman har du
en viktig roll i tillverkningen av avancerade produkter till världsledande slutkunder på den internationella marknaden. När du kliver in i vår spännande
värld möts du av människor som kommer göra allt
för att du både ska lyckas och utvecklas.
En positiv företagskultur med en stor delaktighet
gör att våra medarbetare trivs och stannar länge
hos oss. Vi värdesätter medarbetarnas åsikter. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ingå i
förbättringsgrupper med möjligheten att påverka
arbetsmiljön. Hos oss har du även flera fördelar
när det kommer till friskvård och träning.
Läs mer om Wenmec och se lediga tjänster på:
wenmec.se/jobba-hos-oss

VI LEVERERAR SVETS,
SKÄRANDEUTRUSTNING OCH
FÖRNÖDENHETER TILL INDUSTRIN.
Stormgatan 2, Karlstad
054-85 25 00 • www.osterbergs.nu

Ett ansvarstagande
företag

I vår ambition att hela tiden arbeta smartare och
klokare innefattas också att ständigt öka miljömedvetenheten i företaget. Dels för att minska de negativa
miljöpåverkningarna och dels för att värna om människors hälsa. På så vis har vi integrerat ett par viktiga
globala hållbarhetsmål som utgör FN:s agenda 2030
som vi strävar efter att arbeta utefter i vårt dagliga
arbete.
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs.
Därför arbetar vi aktivt med trivsel och arbetsmiljö.
På Wenmec ska alla medarbetare kunna göra sin röst
hörd och påverka sin egen vardag. Vi arbetar också
aktivt för mångfald på arbetsplatsen. Friskvård och
träning är några fördelar som finns på företaget. Om
våra medarbetare mår bra, gör de också ett bra jobb.
Vi tänker också på vår omgivning och har gjort en del
förändring i verksamheten för att skona miljön. Vi har
minskat vår pappersanvändning, lyser upp anläggningen med LED-belysning, köper grön el och använder enbart elektriska truckar.
Wenmec är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO
14001 och 9001.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Producent och produktutvecklare
av svetsade metallkonstruktioner till
nordisk industri och VA-marknad.
Vi finns i Mälardalen och jobbar med enstycksprojekt och små
serier i både rostfritt och svart material.
Våra ISO-certifieringar:
ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 3834-4

Saxgatan 8, 644 30 Torshälla • 016-34 66 60 • www.thisab.com

Systemleverantör med
specialkompetens

Vi är som bäst när vi får leverera kompletta systemleveranser men har naturligtvis specialkompetens inom våra områden, svets, bearbetning
och montering. Hör av dig till oss så tar vi fram
en lösning utifrån ditt behov. Tack vare våra stora
montagelokaler med bra traverskapacitet, moderna maskinpark och kompetenta medarbetare kan
vi tillgodose just dina behov.

Svetsning

Vi har bred svetskompetens och är certifierade
enligt ISO 3834-2. Kvalitet, precision och kunskap genomsyrar hela vår produktion och våra erfarna svetsare kan erhålla de flesta svetslicenser. Detta gäller
såväl MIG/MAG, TIG, MMA och pulversvetsning.
Vi utför svetsning i de flesta material, från låglegerat
till höghållfasta stål i både svart och vitt material.
Dessutom är alla våra svetsare certifierade enligt
ISO-standard 9606-1 och WPOR i grupperna 1,3,8
och 10. Våra robotoperatörer är certifierade enligt
ISO 14732.

Kvalitet & Service

Specialisten på bronsämnen
och glidlager

Lagermetall AB • Boskärsgatan 23 • 702 25 Örebro • Tel 019-20 96 60 • brons@lagermetall.se

Bearbetning

Montering

Vi har flertalet maskiner för fräsning och svarvning
och vår karusellsvarv kan ta objekt med en diameter
upp till 2,5 meter.

Vid större volymer kan vi flödesorientera monteringen för att nå större effektivitet. Tillsammans med våra
kunder utvärderar vi flödet för att optimera vår produktionsanpassning för en mer effektiv montering.

Wenmec utför bearbetning i form av svarvning,
fräsning och karusellsvarvning med stora krav på hög
precision. Vi bearbetar många olika typer av objekt,
från de allra minsta till de riktigt stora. Detta är möjligt tack vare vår moderna och stora maskinpark och
våra medarbetares höga kompetensnivå.

Vi har kompetens, resurser och erfarenheten att
utföra komplexa mekaniska montage, elmontage,
automations- och hydraulikmontage i såväl serier,
enstyckesobjekt som prototypmontage. Våra erfarna
montörer arbetar i de flesta förekommande fabrikaten.

Outsourcing utan kompromisser
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East Metal är underleverantör med specialinriktning på tunga, komplexa stålkonstruktioner och stålkomponenter
Vi erbjuder våra kunder följande fördelar:
• En outsourcingmodell som hjälper kunden
att ta fram kostnadseffektiva lösningar och
just-in-time-logistik.
• En extern resurs som är enkel att integrera
i en LEAN-strategi och som samtidigt
fungerar som bollplank i samband med
produktutveckling.

• En outsourcingtjänst som ger kunden
sänkta fasta kapacitetskostnader för
maskiner, medarbetare, lagerbindning m.m.
• Tre fabriker, vilket ger säkrare
leveranskapacitet.
Dessutom kan våra kunder känna sig säkra på
att vår verksamhet alltid håller hög kvalitet
tack vare ISO-godkänd kvalitetsstyrning,

Det danska företaget East Metal har tillverkning på sina fabriker i Lettland och Danmark och sysselsätter över 650 högkvalificerade
specialister inom svetsning, bearbetning, ytbehandling, produktionsoptimering, kvalitetssäkring, projektledning och kundservice.

fullständig kvalitetsdokumentation och
nödvändiga certifikat.

Bavnehøjvej 6 · 6700 Esbjerg · Tlf. +45 7525 1799
www.eastmetal.dk
Kontaktperson: Carsten B. Jørgensen,
mobiltlf: +45 5214 1759

Wenmec AB
Box 107
665 23 Kil
Besöksadress: Harkevålsvägen 4,
665 32 Kil
Telefon: 0554-68 97 50

Wenmec i Laxå
Esabvägen
695 30 Laxå
Telefon: 0584-207 70

Wenmec Machinery
Nanjing China
No.2 Yan Xin Road, Yanchuangyuan,
Jiang Bei new District, Nanjing, China
Post code: 211800

info@wenmec.se // www.wenmec.se
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