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Pressmeddelande från ÅF Pöyry
ÅF en av Sveriges populäraste arbetsgivare
ÅF placerar sig som tvåa och trea på årets rankinglistor bland unga ingenjörer som
presenteras av Universum. Dessutom kniper ÅF benämningen branschbäst.
I år har drygt 21 600 yrkesverksamma akademiker deltagit i Karriärbarometern och röstat fram
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Årets resultat visar att ÅF placerar sig på en hedrande andra plats bland civilingenjörer och
tredjeplats bland högskoleingenjörer. ÅF är också branschens mest attraktiva arbetsgivare med
benämningen ”Branschbäst” bland både Teknikingenjörer och Högskoleingenjörer.
”Det känns väldigt kul att få den här utmärkelsen! Vi är nära 17000 medarbetare som utvecklar
hållbara lösningar i över 100 länder. Det är skapar en otroligt dynamisk arbetsplats och stora
möjligheter om man vill vara med och göra skillnad. Samtidigt har vi starkt fokus på ledarskap och
kompetensutveckling, vilket har gett resultat”, säger Emma Claesson, HR-chef.
ÅF prioriterar mångfald och inkludering högt, och har de senaste åren arbetat aktivt med sin unika
satsning New Immigrated Engineers där ÅF rekryterat nästan 200 nya medarbetare. Att få fler
kvinnor att läsa ingenjörsutbildningar och vara en attraktiv arbetsgivare för den kommande
generationen är en central fråga för ÅF.
Om undersökningen
Varje år rankar Sveriges Young Professionals vilka företag de helst vill arbeta hos.
Karriärbarometern är en heltäckande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid som
presenteras av Universum.
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ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra
kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än
16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara
lösningar för kommande generationer.
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