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FREDRIK

– från trainee till VD över AB Karl Hedin Sågverk
Fredrik Marnefeldts karriär inom AB Karl Hedin
började genom en slump, då hans lärare på Jägmästarprogrammet i Uppsala tipsade Fredrik om
att AB Karl Hedin Sågverk i Karbenning behövde
hjälp med ett projekt. 2003 började Fredrik med
projektet och erbjöds direkt efter projektet en plats
på AB Karl Hedin Traineeprogram.
Fredrik genomförde sedan ﬂera projekt på AB
Karl Hedin Sågverk i Karbenning och projekten
ökade i takt med att Fredrik ﬁck mer erfarenhet.
– Genom detta upplägg, med stegvis ökande storlek och komplexitet på projekten, lär man sig att
driva ett projekt på ett strukturerat och bra sätt,
samt att man får en god inblick i hela kedjan från
råvara till färdig produkt, berättar Fredrik.

huvudämne. Fredrik blev 2005 råvaruansvarig
och fungerade som länken mellan sågverken
och råvaruorganisationen. Under 2006 utökades
Fredriks ansvarsområden och han blev VD-assistent till dåvarande sågverks VD P-O Salling. Idag
är Fredrik VD för AB Karl Hedin Sågverk och är
inne på sitt åttonde år i företaget. Fredrik berättar
följande om Traineetidens hjälp till sin framgång
i företaget:

TRAINEEPROGRAM
För dig som vill växa
tillsammans med
AB Karl Hedin

– Genomgående för oss som har genomgått traineeutbildningen är att man hela tiden får ett större
ansvar och förtroende i takt med att man skaffar
sig mer erfarenhet. Detta, i kombination med de
korta beslutsvägarna, skapar ett stimulerande
arbetsklimat som uppmanar till egna idéer och
självständigt arbete.

Fredrik fortsatte växa inom företaget och genomförde en rad olika projekt, med råvarufrågor som

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern
med verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. Företaget
grundades 1917 och har idag ca 1000 anställda och en
omsättning på drygt 4 miljarder kronor.
Produktionen är totalt cirka 700 000 m³sv, varav 180 000 m³
utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 78 000 m³
emballageprodukter.
AB Karl Hedin har fem sågverk – två i Estland samt tre i Sverige.
AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med
råvara. AB Karl Hedin har en bygg- och industrihandelskedja
med försäljningsställen på 43 orter i Väst- och Mellansverige
samt sju träemballagefabriker.

Kontaktinformation:
Kersti Hedin
HR-ansvarig, AB Karl Hedin
Tel 019-20 99 19
kersti.hedin@abkarlhedin.se
Skicka ansökan till:
Kersti Hedin
AB Karl Hedin
Verkstadsgatan 12
702 27 ÖREBRO
www.abkarlhedin.se

Vi utbildar framtidens medarbetare och ledare inom AB Karl Hedin
för en långsiktig och konkurrenskraftig organisation

VEM
ÄR DU?
FLEXIBEL
Vi vill att du är en ﬂexibel person, någon vi
kan lita på, ställer upp när det behövs och att
du känner ett ansvar för ditt arbete och för
AB Karl Hedin. I många av våra tjänster kan
arbetsuppgifterna svänga snabbt, och detta
ska du se som en utmaning snarare än en
belastning.

AB KARL HEDIN
TRAINEEPROGRAM
AB Karl Hedin rekryterar och introducerar kontinuerligt nya medarbetare genom
ett skräddarsytt traineeprogram. Traineeprogrammet vänder sig till personer med
olika utbildning, erfarenhet och bakgrund. Det är ett fantastiskt framgångsrikt
koncept där ﬂera av nuvarande nyckelpersoner på AB Karl Hedin slussats ut i
verksamheten just via traineeprogrammet.
AB Karl Hedin Traineeprogram bygger på en
utbildningsplan utifrån varje individs kunskaper
och förutsättningar, där målet är att utveckla
den enskilda personens kompetens på absolut
bästa sätt och på rätt plats. Det är just det vi tror
är själva styrkan i framgången med vårt sätt att
utbilda traineer.
Huvudmålet med traineeprogrammet är att attrahera ungdomar och andra kompetenta personer
till AB Karl Hedin, gärna hemvändare som vill
ﬂytta hem efter avslutade studier och vara med
och förstärka sin hembygd. Vi ser traineeprogrammet som en del i vår rekryteringsprocess,
en god investering inför framtiden, ett bra sätt att
bygga upp och bevara en trygg och konkurrens-

kraftig organisation.
Traineeprogrammet är huvudsakligen projektstyrt
så du som person får stort ansvar redan från
start.Du som blir trainee på AB Karl Hedin får
en unik chans att ta del i alla våra bolag inom
koncernen, lära sig vår företagskultur, historia
och visioner, hur vi arbetar med ekonomi och
affärssystem och hur vi tycker att en bra ledare
inom AB Karl Hedin ska vara.
Vår önskan är att varje trainee efter avslutad
utbildning ska känna sig som en viktig del av
AB Karl Hedin, trivas och självklart vilja fortsätta
arbeta hos oss, att vi tillsammans hittar former
för var och ens framtid inom företaget.

LOKALISERING
Vår såg-, råvaru- och emballageverksamhet är
lokaliserad i Bergslagen, medan våra bygghandelsanläggningar är etablerade på ett 40-tal orter
från Östersund i norr till Trollhättan i söder och
Kungshamn i väst till Norrtälje i öst.
Om du bor på eller har anknytning till någon av
våra orter ser vi detta som en stor fördel, och vi
hjälper dig gärna med boende i den mån vi kan.

KORT OM
PROGRAMMET
• Traineeprogrammet sträcker sig över ett år
inom Råvara / Sågverk / Emballage /
Bygghandel
• Nio månader spenderas med projekt på
ett av koncernbolagen och tre månader på
koncernens övriga bolag
• Personlig utbildningsplan med mål att utveckla din kompetens på absolut bästa sätt

SOCIAL
Vi arbetar med kunder och leverantörer, därför är social kompetens av stor betydelse. Vi
vill att du ska känna att det är roligt att arbeta
hos oss, för oss är det viktigt att alla våra
anställda ska trivas, och är du då en social
och öppen person så vet vi att detta hjälper
vårt företag framåt.
GILLAR ATT RESA
Traineeprogrammet är i vissa fall uppdelat
på olika områden, därför kan en del resor
förekomma.
MÅLINRIKTAD
Vår önskan är att du efter avslutat Traineeprogram vill arbeta vidare inom AB Karl
Hedin. Vi ser dig som en god investering för
oss och vill gärna att du har som målsättning
att via programmet skapa dig en framtid inom
företaget.
UTBILDNING
Det är en fördel om du redan besitter lämplig
utbildning inom skog, konstruktion, logistik,
industri, bygg och anläggning eller har tidigare erfarenhet inom skogs-/byggbranschen
eller inom försäljning.

• Handledarledda projektarbeten

ANSÖKAN
Om detta stämmer in på dig och du tycker
att AB Karl Hedin Traineeprogram låter
intressant, då tror vi att du är helt rätt person
för oss och vill gärna ha en ansökan med
personligt brev och CV från dig.

• AB Karl Hedin erbjuder marknadsmässig
lön under hela utbildningstiden

Skicka din ansökan till
kersti.hedin@abkarlhedin.se

• Regelbundna traineeträffar med
föreläsningar och uppföljning

