
 

OM IKEA I SVERIGE 
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé stöttar visionen genom att 
erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många 
som möjligt kan köpa dem. IKEA grundades 1943 i Älmhult och idag finns drygt 12 000 medarbetare i Sverige. 
Försäljningen i Sverige sker dels på våra 19 varuhus, med ca 34 miljoner besökare årligen, och via e-handel. 
IKEA Gruppen har totalt 305 varuhus i 26 länder. Under verksamhetsåret 2013 hade IKEA Gruppen totalt 135 
000 medarbetare, 684 miljoner besökare i varuhusen och 1,3 miljarder besökare på www.IKEA.com.  
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IKEA söker 1 000 nya medarbetare under sommaren 
 
I dagarna drar rekryteringen av årets sommarjobbare till IKEA igång. I år ska 1 
000 sommarjobbare anställas på de 19 varuhusen i Sverige. Det rör sig 
framförallt om tjänster inom försäljning och kundrelationer, men även inom 
restaurang och lager.   
 
Att söka sommarjobb mitt i vintern kan kännas avlägset men för att arbeta inom IKEA 
bör man vara ute i god tid. Under de kommande veckorna kommer drygt 1 000 
sommarjobb att utannonseras.  
 
– På IKEA får medarbetare utmanande uppdrag tidigt i sin karriär. Vi vill ge alla våra 
medarbetare en möjlighet att växa och utvecklas, och detta reflekterar den tro som IKEA 
har på människor. IKEA är en arbetsplats där människor och affären växer tillsammans, 
säger Karin Bergman, HR-chef, IKEA Sverige.  

Att vara sommarjobbare på IKEA innebär ett stort ansvar med många framtida 
karriärmöjligheter - lokalt, nationellt och internationellt. IKEA är på jakt efter 
heminredningsintresserade människor som drivs av passionen att skapa en bättre 
vardag för de många människorna, delar företagets värderingar och vågar göra fel.  

– Vi får varje år många ansökningar till våra sommarjobb vilket jag främst tror beror på 
att vi har ett starkt varumärke och sunda företagsvärderingar, säger Karin Bergman. 

Den största delen av sommarjobben är tjänster inom försäljning och kundkontakt 
fördelade på de 19 varuhusen från Haparanda i norr till Malmö i söder. Alla tjänster 
utannonseras efterhand på hemsida IKEA.se 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Daniela Rogosic, pressansvarig IKEA Sverige, +46 733 531297, 
daniela.rogosic3@ikea.com  
 
 


