
 

 

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 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. 

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com 
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Pressmeddelande 
Sundsvall, 6 februari 2020 

SCA genomför rekryteringsevent i Sundsvall, Umeå 
och Piteå 
  
Under februari träffar SCA närmare 500 tjejer och killar vid flera rekryteringsevent. 
Målet är att hitta ca 300 sommarvikarier.  
 
– Vi fortsätter med fjolårets lyckade koncept med event där vi bland annat ”speed-
intervjuar” ett antal inbjudna sökande, berättar Maria Nyberg rekryteringschef vid SCA. 
Under ansökningsperioden har vi synliggjort vår sommarjobbssatsning både lokalt i de 
olika städerna och i våra egna kanaler. Vi är väldigt glada för det stora antalet sökande.  
 
Genom att träffa SCAs medarbetare får de sökande lära sig mer om företaget och de 
möjligheter som finns för både sommarjobb och framtida tjänster på SCA. 
 
– Vi kommer också att anordna panelsamtal där vi berättar mer om hur vi på olika sätt 
arbetar med skogens kraft för en hållbar framtid, och det blir även en mindre mässa där 
våra medarbetare beskriver sina jobb och avdelningar på respektive plats, säger Maria 
Nyberg.  
 
Datum och platser för rekryteringsevent och rekryteringsträff 

Sundsvall den 8-9 februari, Ortvikens pappersbruk, Bruksgården. 

Umeå den 15-16 februari, P5 konferenslokaler på U&Me Hotel, Storgatan 46 

Piteå den 17 februari, Munksunds pappersbruk. I Piteå är rekryteringarna delvis klara 
och där sker en rekryteringsträff under en eftermiddag.   

 

För ytterligare information, kontakta: 

Maria Nyberg, Rekryteringschef, 060-19 33 76 

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, 060-19 34 98 


