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Text 8.5/10pt. Vivamus feugiat felis nec diam 
laoreet semper. Praesent vitae purus mi, ac 
consequat risus. Aenean tristique, risus quis 
tempus pretium, ipsum lorem aliquam ante, a 
commodo nibh lectus nec augue. Donec quam 
ante, vehicula quis ultrices in, auctor feugiat 
lectus. Phasellus tincidunt, dui sed ultrices 
vulputate, magna neque adipiscing libero, et 
sagittis leo nisl sit amet justo. Sed dapibus 
arcu sit amet odio facilisis interdum sodales 
nulla rutrum. Nunc sed viverra augue. Duis 
tristique aliquet libero. Pellentesque tincidunt 
consectetur nibh, ut gravida lacus iaculis et. 
Sed sed turpis est, quis bibendum elit. Ut sit 
amet diam leo, vel porta mauris. Morbi euismod 
malesuada blandit. 

CAPitAls heAding 
14/12Pt
Text 8.5/10pt. Vivamus feugiat felis nec diam 
laoreet semper. Praesent vitae purus mi, ac 
consequat risus. Aenean tristique, risus quis 
tempus pretium, ipsum lorem aliquam ante, a 
commodo nibh lectus nec augue. Donec quam 
ante, vehicula quis ultrices in, auctor feugiat 
lectus. Nullam ultricies, odio id imperdiet blandit, 
nisl libero aliquam metus, gravida fringilla 
quam augue eget dui. Integer malesuada, 
eros vitae bibendum scelerisque, ipsum lacus 
venenatis nibh, eu rhoncus quam tellus eget 
nulla. Maecenas diam augue, scelerisque 
sed pretium quis, tristique id sapien. Sed elit 
sapien, eleifend eget sollicitudin in, elementum 
eget tortor. Integer sed justo mi. Proin gravida 
dictum posuere. Etiam hendrerit auctor arcu a 
fermentum.

Text emphasis style 8.5/10pt. Etiam sed erat 
magna. Suspendisse ipsum nunc, ullamcorper et 
convallis sit amet, lacinia eget sem.

CAPitAls Pull out  
42/34Pt.

CAPitAls + 
rule Pull 
out 31.5/26Pt. 
Pellentesque 
fAuCibus, mAssA 
eu Porttitor 
vArius, turPis 
nisi tinCidunt 
dolor, et 
ConseCuAt enim 
dolor quil feli. 
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Människan har en ständig drivkraft att utvecklas. Hur 
väl vi lyckas beror till stor del på vår omgivning och de 
förutsättningar vi ges såväl på jobbet som utanför.

 VÅRT MÅL ÄR ATT VARA BÄST 
– OCH DET GENOM ATT VARA 
PÅLITLIG, INNOVATIV OCH DJÄRV. 

Vi ger dig chansen att arbeta inom ett 
världsomspännande företag där vi hela tiden 
utmanar oss själva och förbättrar våra ar-
betsmetoder. Kanske hoppar du på möjlighe-
ten att jobba inom andra delar av vår stora 
organisation, i Sverige eller internationellt. 

Hos oss på BAE Systems finns alltid någon 
att lära av och vi värnar om dig som individ. 

Hos oss får du förutsättningarna för att möta 
dina utmaningar på bästa sätt. Du kan lita på 
att din omgivning fångar upp önskemål om 
utveckling och erbjuder lösningar utifrån dina 
egna förutsättningar. 

Stor del av din utveckling sker i jobbet. Det 
är i den dagliga verksamheten och i mötet 
med kollegor, kunder eller en mentor, som 
du samlar på dig störst erfarenheter. Interna 
utvecklingsprogram, utbildningar och kurser 
är ytterligare verktyg för att stötta dig i din 
karriär.

RÄTT RUSTAD 
FÖR RESAN

ETT GLOBALT 
NÄTVERK BLIR 
DITT

FRAMÅTANDA 
SOM SMITTAR

Utveckling, genomförande av nya idéer, ny 
teknik och nya arbetssätt är ständigt i fokus 
och skäl till att människor som siktar mot 
toppen inom sitt område söker sig till oss. 

Vi jobbar med spetsteknologi från idé vid 
ritbordet till färdiga fordon, och det som 
driver vår verksamhet och utvecklingen av 
framtidens militära fordonssystem driver 
också dig, din utveckling och din karriär framåt

Text Heading 8.5/10pt
Text Style 8.5/10pt. Vivamus feugiat felis nec 
diam laoreet semper. Praesent vitae purus mi, 
ac consequat risus. Aenean tristique, risus quis 
tempus pretium, ipsum lorem aliquam ante, a 
commodo nibh lectus nec augue. Donec quam 
ante, vehicula quis ultrices in, auctor feugiat 
lectus. Phasellus tincidunt, dui sed ultrices 
vulputate, magna neque adipiscing libero, et 
sagittis leo nisl sit amet justo. Sed dapibus 
arcu sit amet odio facilisis interdum sodales 
nulla rutrum. Nunc sed viverra augue. Duis 
tristique aliquet libero. Pellentesque tincidunt 
consectetur nibh, ut gravida lacus iaculis et. 
Sed sed turpis est, quis bibendum elit. Ut sit 
amet diam leo, vel porta mauris. Morbi euismod 
malesuada blandit.

Nullam ultricies, odio id imperdiet blandit, 
nisl libero aliquam metus, gravida fringilla 
quam augue eget dui. Integer malesuada, 
eros vitae bibendum scelerisque, ipsum lacus 
venenatis nibh, eu rhoncus quam tellus eget 
nulla. Maecenas diam augue, scelerisque 
sed pretium quis, tristique id sapien. Sed elit 
sapien, eleifend eget sollicitudin in, elementum 
eget tortor. Integer sed justo mi. Proin gravida 
dictum posuere. Etiam hendrerit auctor arcu a 
fermentum.

Text emphasis style 8.5/10pt. Etiam sed erat 
magna. Suspendisse ipsum nunc, ullamcorper et 
convallis sit amet, lacinia eget sem.



EN 
ARBETSPLATS 
I BALANS
Vardagslivet är ett pussel. Därför är det vår 
uppgift att prioritera din arbetsmiljö och 
hälsa. Fri hälsovård, tillgång till gym, kost- 
och motionsrådgivning, interna sammanslut-
ningar som Fiskeförening och Konstklubb, 
samt gemensamt deltagande i arrangemang 
som Vårruset är bara några av de områden 
vi arbetar med för att bidra till att du kan 
hitta en god balans i livet.

Vi vill att du trivs både på och utanför 
jobbet.  Våra medarbetare är inte bara 
ingenjörer, försäljare, montörer, projektle-
dare eller produktionstekniker – de klättrar 
i berg, släcker bränder och håller på med 
hästar också.

Text Heading 8.5/10pt
Text Style 8.5/10pt. Vivamus feugiat felis nec 
diam laoreet semper. Praesent vitae purus mi, 
ac consequat risus. Aenean tristique, risus quis 
tempus pretium, ipsum lorem aliquam ante, a 
commodo nibh lectus nec augue. Donec quam 
ante, vehicula quis ultrices in, auctor feugiat 
lectus. Phasellus tincidunt, dui sed ultrices 
vulputate, magna neque adipiscing libero, et 
sagittis leo nisl sit amet justo. Sed dapibus 
arcu sit amet odio facilisis interdum sodales 
nulla rutrum. Nunc sed viverra augue. Duis 
tristique aliquet libero. Pellentesque tincidunt 
consectetur nibh, ut gravida lacus iaculis et. 
Sed sed turpis est, quis bibendum elit. Ut sit 
amet diam leo, vel porta mauris. Morbi euismod 
malesuada blandit. 

Text Heading 8.5/10pt
Nullam ultricies, odio id imperdiet blandit, 
nisl libero aliquam metus, gravida fringilla 
quam augue eget dui. Integer malesuada, 
eros vitae bibendum scelerisque, ipsum lacus 
venenatis nibh, eu rhoncus quam tellus eget 
nulla. Maecenas diam augue, scelerisque sed 
pretium quis, tristique id sapien. Sed elit sapien, 
eleifend eget sollicitudin in, elementum eget 
tortor. Integer sed justo mi. Proin gravida dictum 
posuere. Etiam hendrerit auctor arcu a fermentu.

Text emphasis style 8.5/10pt. Etiam sed erat 
magna. Suspendisse ipsum nunc, ullamcorper et 
convallis sit amet, lacinia eget sem.

”MAN FÅR VERKLIGEN 
UTVECKLAS, MEN MAN MÅSTE 
HA ETT EGET DRIV OCKSÅ”
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Vestibulum ante tellus, ornare sit amet tincidunt 
vel, feugiat nec quam. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas.

BAE SYSTEMS
BAE Systems levererar kompletta produkt- och 
tjänstelösningar till stridskrafter på marken, i 
luften och till sjöss, samt avancerade system 
för samhällssäkerhet, informationssäkerhet 
och underhåll. Med verksamhet på fem konti-
nenter och kunder i över 100 länder är vi en 
av världens största aktörer inom försvarsindu-
strin. I Sverige har vi verksamhet i Karlskoga, 
Linköping och Örnsköldsvik. 

For more information contact
 

BAE Systems
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SE-89182 Örnsköldsvik
 

Sweden

Telephone +46 (0)660 800 00
Email: hr.ornskoldsvik@baesystems.se

www.baesystems.com/ careerssweden

© 2012 BAE SYSTEMS. All rights reserved.
The information contained in this document is proprietary to BAE SYSTEMS 
unless stated otherwise and is made available in confidence; it must not be 
used or disclosed without the express written permission of BAE SYSTEMS. 
This document may not be copied in whole or in part in any form without the 
express written consent of BAE SYSTEMS which may be given by contract.

BAE SYSTEMS is a registered trade mark of BAE Systems plc.

HR broschyr 09.12


