
AB Karl Hedin Sågverk
Distrikt Väst: Box 24, Lastgatan 4, KRYLBO
Distrikt Öst: Vallvägen 6B, UPPSALA
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se

Vi på AB Karl Hedin värdesätter en positiv livssyn, ambition och entreprenörskap 
– vi ser möjligheter var dag, och dagens ungdomar är allas vår gemensamma framtid. 
Därför är vår strävan att skapa goda förutsättningar för en bra start och framgång 
inom kommande arbetsliv för våra ungdomar och studenter på bygden där vi verkar. 
Vi erbjuder både sommarjobb och möjligheten att avlägga examensarbeten inom fl era 
av våra verksamhetsdelar inom koncernen.

SOMMARJOBB
För dig som går en utbildning erbjuder vi sommarjobb i första hand inom den skog-
liga verksamheten. Främst handlar jobben om gallringsuppföljning men även andra 
arbetsuppgifter för att utveckla produktion och virkesköp förekommer. 

Du ansöker om sommarjobb genom att skicka in din CV och ett personligt brev till 
oss. Kontaktuppgifter hittar du i det gröna fältet till höger.

EXAMENSARBETE
Att skriva sitt examensarbete hos AB Karl Hedin har varit inkörsporten för många till 
en traineetjänst inom koncernen, och för en del har det därefter resulterat i en fortsatt 
fast anställning. AB Karl Hedin kan erbjuda platser inom samtliga våra verksamhets-
delar som fi nns placerade på fl era olika orter i Mellansverige. 

En viss kompensation utgår alltid vid examensarbeten vilket avtalas om i samband 
med uppstart.

Du ansöker genom att skicka en kort presentation om dig själv, din utbildning och om 
du har egna idéer avseende ditt examensarbete. Ange tidsplanen för kursen du läser 
och under vilken tid det är aktuellt för dig att avlägga examensarbetet. Skicka din 
ansökan till John, kontaktuppgifter hittar du i det gröna fältet till höger.

FRÅGOR & 
ANSÖKNINGAR
För att söka sommarjobb eller 
examensarbete hos oss är du 
välkommen att kontakta;

John Andersson Gull
Affärsutveckling
john.a.gull@abkarlhedin.se
Tel 010-121 90 08

Andreas Hugoson
Distriktchef Öst 
andreas.hugoson@abkarlhedin.se
Tel 010-121 90 51

Johan Klingberg
Distriktschef Väst 
johan.klingberg@abkarlhedin.se
Tel 010-121 90 07

Om du är nyfi ken på ytterligare 
information om AB Karl Hedin 
är du välkommen att besöka vår 
hemsida www.abkarlhedin.se 

SÖK SOMMARJOBB 
& EXAMENSARBETE 
PÅ AB KARL HEDIN

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage-, råvaru- och handelskoncern 
med verksamhet i Sverige och Baltikum, företaget grundades i början av 1900-talet. 
Vi är specialiserade på produkter och försäljning inom träindustrin. För att kunna följa 
råvarans ursprung på ett effektivt och säkert sätt – från planta till planka – har vi en 
egen råvaruanskaffningsorganisation som är starkt integrerad med våra sågverk. Idag 
är vi på AB Karl Hedin 965 anställda med en omsättning om 3,3 miljarder kronor.


