
 

 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt  

en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. 

Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och  

effektiva transportlösningar. 

Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. 

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com 
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SCA söker 200 sommarvikarier till Sundsvall 
– ta chansen att arbeta för en hållbar framtid  

 
SCAs rekrytering av sommarvikarier i Sundsvallregionen är i full gång. Och 
behovet är stort – 200 nya medarbetare ska rekryteras. 
 
– Vi har redan börjat med vår rekrytering av sommarvikarier och söker nu efter unga 
människor som vill arbeta med skogen som bas, berättar Maria Nyberg, 
rekryteringschef inom SCA.  
 
Sommarrekryteringen är viktig för att säkra framtida kompetens, men det ger också 
möjlighet att lära känna SCA som företag lite bättre.  
 
– Vi är en av de största arbetsgivarna i Sundsvall med många olika verksamheter i 
regionen. Gemensamt för våra tjänster är att man kan göra skillnad på riktigt för ökad 
klimatnytta. I detta arbete är våra sommarvikarier jätteviktiga, säger Josefin Stenskog, 
HR-partner vid Ortvikens pappersbruk.  

Arbetar aktivt för en arbetsplats med mångfald 
SCA strävar efter att ha en arbetsplats med mångfald och arbetar bland annat aktivt 
med att få fler kvinnor i verksamheten.  
 
– En arbetsplats med mångfald är bra för hela organisationen. Våra tjänster passar 
alla, både tjejer och killar, och vi hoppas därför på många sökande, säger Maria 
Nyberg. 
 
Det finns många olika tjänster att söka i Sundsvallsregionen, till exempel 
ekonomiassistenter, processoperatörer, underhållstekniker och truckförare. För att nå 
så många som möjligt provar SCA ett nytt koncept. 
 
– Vi kommer bland annat att ha speed-intervjuer med ett stort antal av de sökande. 
Det blir en rolig dag och ett stort rekryteringsevent. Så jag hoppas att det är många 
som passar på att söka sommarjobb i en framtidsbransch, avslutar Maria Nyberg.  

För ytterligare information, kontakta: 

Maria Nyberg, rekryteringschef, tel. 060-19 33 76 
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070-626 82 23 


