
 
 

 

Vi vill utveckla dig, vill du vara med och 

utveckla oss? 
 

Som trainee på KB Components får du en djupgående förståelse för modern industriell 

tillverkning och i synnerhet formsprutning av avancerade plastprodukter.  

 

Vår vision är att vara världsledande inom tekniskt avancerade polymera produkter för 

krävande industriella applikationer. Våra största kunder finner du inom fordonsindustrin 

vilket ställer höga krav på vår utrustning och personal. Automatiseringar, LEAN och 

produktionsoptimeringar är en del av vår vardag och en del i att uppnå företagets första 

målsättning; Lönsamhet. 

 

 

Vi expanderar snabbt och i dagsläget har vi, utöver två fabriker i Sverige, även fabriker i 

Litauen, Kina och Mexico. Vi är ständigt på jakt efter nya expansionsmöjligheter över hela 

världen då Tillväxt är den andra av bolagets tre övergripande målsättningar.  

Samtidigt står vi inför en enorm generationsväxling de kommande åren och söker dig som vill 

göra en långsiktig karriär inom vårt bolag. Under din instegsprocess/traineeperiod kommer du 

att erhålla viktiga kunskaper om vår produktionsverksamhet och våra produkter, liksom en 

möjlighet att lära känna vår marknad och skapa dig ett kontaktnät vilket sammantaget ger dig 

optimala grundförutsättningar för att i framtiden tillträda nyckelpositioner inom bolaget.  

 

 

Vi söker dig som är nyutexaminerad högskoleingenjör inom förslagsvis maskinteknik, 

industriell ekonomi eller liknande. Viktigast av allt är dock ditt intresse för att lära dig en 

verksamhet från grunden och bygga upp ett långsiktigt samarbete där vi utvecklar dig 

samtidigt som du är med och utvecklar bolaget framåt.  

 

 

Vi arbetar mycket med vår personal och Trivsel är företagets tredje målsättning.  

Vi är sedan 2016 delaktiga i Great Place to Work och arbetar ständigt med att utveckla oss 

mot att bli en mer attraktiv arbetsplats för våra anställda, där alla känner engagemang och 

strävar efter att utveckla företaget. 

 

 

Vill du vara med? Tveka inte att kontakta oss. 

 

Skicka din ansökan, märkt ”trainee”, till vår HR-ansvarig Johanna Henriksson via e-post: 

johanna.henriksson@kbcomponents.com.  

 

Har du frågor är du självklart välkommen att kontakta oss även via telefon:  

Johanna Henriksson, HR-ansvarig: 0435-56 124 
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