– från trainee till
distriktschef

2007 startade Tommi sin karriär inom AB Karl Hedin.
Det var en av AB Karl Hedins erfarna virkesköpare
som introducerade och blev Tommis handledare med
inriktning mot virkesköp. Tommi har en bakgrund med
naturbruksskola och praktiskt arbete i skogen med att
röja och hugga. De första arbetsuppgifterna inom AB
Karl Hedin var att hjälpa till med fältplanering och även
hjälpa maskinförare med att bl.a. underväxtröja och
manuellhugga.
”Det var väldigt lärorikt att få följa med och få stöttning
av en erfaren virkesköpare. Från att fältplanera och
hjälpa till där det behövdes, till att successivt börja
göra affärer utan någon stress känns idag som helt rätt
inskolning. Det skapade kontakter och erfarenheter som
är svåra att få på något annat sätt. Det har jag haft nytta
av under hela min tid som virkesköpare”.
Tommis handledare började sedan stegvis att överlåta
allt större ansvarsuppgifter till Tommi som så småningom

mynnade ut i slutförande av egna affärer. I takt med att
Tommis tidigare handledare skulle gå i pension var han
nu väl inskolad i virkesköpet. I början av 2019, efter
flera år som erfaren och framgångsrik virkesköpare
i Avesta, tog Tommi ett nytt kliv inom företaget och
är nu distriktschef över tre av AB Karl Hedins fem
virkesköparteam. I sin roll som distriktschef ansvarar
Tommi för ett tiotal virkesköpare, och då är bred
kompetens och lång erfarenhet inom virkesköp viktigt
för att leda det dagliga arbetet.
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– med inriktning mot virkesköp

För dig som vill växa
tillsammans med
AB Karl Hedin

”Jag tycker att det är en stor fördel att successivt kunna
bygga upp relationer, utöka ansvarsområden och vidga
kompetensen med hjälp av en erfaren handledare vid
sin sida. Man får en helt annan förståelse för arbetet,
än att kastas in som ny och oerfaren virkesköpare i ett
område. Jag tycker absolut att trainee-virkesköp är rätt
väg att gå”.

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 4,4 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 44 orter i Väst- och Mellansverige
samt sju träemballagefabriker.

Kontaktinformation:
John Andersson Gull
Fältköpschef
Tel 010-121 90 08
john.a.gull@abkarlhedin.se
Skicka ansökan till:
John Andersson Gull
AB Karl Hedin Sågverk, Råvara
Box 84
775 26 KRYLBO
Tel vxl 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se

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

VEM
ÄR DU?

AB KARL HEDIN
Traineeprogram med inriktning på virkesköp

Traineeprogrammet med inriktning på virkesköp riktar sig främst till dig som vill bli
en framgångsrik virkesköpare inom vår råvaruorganisation.
Som virkesköpare på AB Karl Hedin har du en
mycket viktig roll i vår försörjningskedja – du är
vårt ansikte utåt mot skogsägarna. Du har ett
stort ansvarsområde och förtroende gentemot
skogsägarna och företaget.
Arbetsuppgifterna är varierande och du har
ett stort inflytande över ditt egna arbete. Du
ansvarar för rådgivning, bearbetning, kontraktering, administration, affärsrelationer och mycket
mer. Detta förutsätter att du har ett sinne för
god servicekänsla, strukturerad arbetsmetodik,
förtroendeingivande personlighet och trivs med
ett högt arbetstempo.

Traineeprogrammet med inriktning på virkesköp
erbjuder dig en 6 månaders trainee-anställning,
med goda möjligheter till en långsiktig karriär
inom AB Karl Hedin. Programmet innefattar en
variation av arbetsuppgifter med ansvarstagande
och en handledare som stöd i ditt arbete och din
personliga utveckling.
Vårt mål är att ge dig en bred insyn i vår råvaruorganisation, där du som trainee får möjlighet att
skapa erfarenheter inom allt från fältplanering
till virkesaffärer med skogsägare. Allt detta för
att du ska känna dig trygg i din framtida roll som
professionell virkesköpare.

AB KARL HEDIN TRAINEEPROGRAM
AB Karl Hedin Traineeprogram
bygger på en utbildningsplan
utifrån varje individs kunskaper
och förutsättningar. Målet är att
utveckla den enskilda personens
kompetens på bästa sätt och ge
rätt verktyg för att bli en framgångsrik virkesköpare.

Vi ser traineeprogrammet som en
viktig del i vår rekryteringsprocess
och en god investering för framtiden. Utöver det vardagliga arbetet
får våra traineer lära sig om vår
organisations alla delar gällande
företagskultur, historia och framtidsvisioner.

Vi anser att det är ett framgångsrikt koncept för att bygga upp och
bevara en trygg och konkurrenskraftig organisation. Det är just
detta som vi tror är själva styrkan
och framgången med vårt sätt att
utbilda traineer.

Du bör ha en skoglig utbildning eller motsvarande erfarenhet med intresse för affärer
och kundrelationer. Du är en driven person
med framåtanda, som trivs med att träffa
människor, lösningsorienterad och är noggrann
i ditt arbete. Du ska känna ett stort ansvarstagande till ditt arbete och för AB Karl Hedin.

LOKALISERING
Vår råvaruorganisation är utbredd i Mellansverige med råvarukontor i Krylbo, Storvik, Säter,
Köping och Uppsala. Din stationeringsort sker
enligt överenskommelse. Om du bor på, eller
har anknytning till någon av våra orter ser vi
det som en stor fördel.

KORT OM
PROGRAMMET
• Traineeprogrammet sträcker sig över 6
månader. De främsta huvuduppgifterna är
inom vår råvaruanskaffande organisation
och inkluderar såväl arbetsuppgifter med
inriktning mot virkesköp som mindre
projekt.
• Personlig utbildningsplan med mål att
utveckla din kompetens på absolut bästa
sätt.
• Handledarledda arbetsuppgifter med
inriktning på virkesköp, virkeshandel,
produktion och logistik.

FLEXIBILITET
Du ska vara en flexibel person, någon vi kan
lita på och som ställer upp när det behövs.
Tjänsten innebär resor i arbetet, vilket ställer
krav på att du har B-körkort och tillgång till bil.
SOCIAL
För oss är det viktigt att alla våra anställda
ska trivas, eftersom vi är ett team som arbetar
med kunder och leverantörer, är social
kompetens av stor betydelse. Är du en social
och öppen person så vet vi att detta hjälper
vårt företag framåt.
MÅLINRIKTAD
Vår önskan är att du är en målinriktad person
med uthållighet att nå långsiktigt uppsatta mål.
DRIVEN
Arbetet innebär frihet under ansvar, vi söker
dig som är driven och har en vilja att förändra
och förbättra.
POSITIV LIVSSYN
Sist men inte minst, söker vi dig med en
positiv livssyn, där du som person ser problem
(utmaningar) som möjligheter.

• Nära samarbete med företagets
virkesköpare och produktionsledare.

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.

• Vi anammar löpande ansökan och uppstart
av traineeprogrammet

Skicka din ansökan till
john.a.gull@abkarlhedin.se

• Internutbildning inom virkesköp.

