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Deltagande arbetsgivare med representerade 
yrkesgrupper under Faluns yrkesmässa 2022 

Arbetsgivare som kommer att hålla företagspresentation + deltar med 

monter  

Anicura 

Djurvårdare, djursjukskötare, veterinär 

AniCura Falu Djursjukhus är ett modernt djursjukhus med akutverksamhet. De inriktar sig på 

mindre sällskapsdjur, främst hundar och katter. Hos dem finns specialkompetens inom bland 

annat ortopedi, kardiologi, ögon, tänder och hud. De kan hjälpa dig med allt från omplåstring 

till avancerad kirurgi och vård. 

 

Arctic Paper 

Driftoperatör, HR-chef, HR-specialist 

Arctic Paper är ett internationellt börsnoterat företag med tillverkning och 

försäljningsenheter i flera europeiska länder. De producerar ett brett utbud av grafiskt 

finpapper och förpackningsprodukter i premiumsegmentet med fokus på innovation, kvalitet 

och hållbarhet. De säljer genom sina egna säljbolag i huvudsak på den europeiska 

marknaden. 

 

Bilstjärnan 

Försäljning, servicerådgivare, tekniker  

Bilstjärnan är en fullserviceanläggning för Mercedes person- transport- och tunga lastbilar 

samt Nissan person- och lätta transportbilar. Hos dem kan man få hjälp med nybilar, 

begagnade bilar, service, reservdelar samt olika finansierings- och försäkringslösningar. 

 

Bjursås Lantbruk  

Lantbrukare, grön näring 

Bjursås Lantbruk är ett modernt lantbruksföretag. På gården har de ca 450 ungtjurar av 

mjölkras/köttraskorsningar och 50 kvigor av köttraskorsningar.  
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Bjursås Berg & Sjö 

Drift (teknik-fastighet), restaurang och reception/butik/aktivitet. 

Bjursås Berg & Sjö är en komplett skidanläggning med 10 liftar, 21 nedfarter och 60 km 

längdskidspår. De har stugor och campingplats, skidhyra, skidskola, aktiviteter och 

restauranger. 

 

Centrala Stadsrum 

Centrumutvecklare, projektledare 

Centrala Stadsrum är en ekonomisk, medlemsägd förening som samarbetar med Falu 

kommun och näringslivet för att utveckla och stärka stadskärnan. Verksamhetens syfte är att 

öka handeln och göra stadskärnan intressant och trevlig att vistas i. 

 

Dellner 

Ingenjör och HR 

Dellner förser tåganslutningssystem med innovativa och hållbara koncept och utmärkta 

globala tjänster, vilket gör resor säkrare och mer pålitliga. 

 

MaserFrakt 

Maskinförare, lastbilschaufför, transportledare, administratör, säljare 

MaserFrakt är med sina cirka 900 fordon och 700 maskiner, ett av Sveriges största maskin- 

och transportförmedlingsföretag. Kunderna är företag som har behov av maskintjänster och 

transporter inom Dalarna och Gävleborg med angränsande län samt övriga landet. 

 

Nordlo 

Marknadsansvarig, affärsutvecklare, drift- och virtualiseringskonsult 

Med närhet till sina kunder levererar Nordlo rätt IT-stöd för verksamheten och erbjuder ett 

helhetsansvar för IT och digitalisering. De levererar hållbara IT-lösningar som är anpassade 

till kundens behov; allt från outsourcing till stora bolag och myndigheter till specialiserade IT-

lösningar för mindre bolag. 
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Orkla 

Produktionsoperatör och kvalitetsingenjör  

Orkla Care är en ledande leverantör av kosttillskott, hälsoprodukter, personliga 

hygienprodukter, sårvårdsprodukter och hushållsprodukter i Skandinavien. I fabriken i Falun 

produceras framför allt hygien- och hudvårdsprodukter. 

 

Region Dalarna 

Gipstekniker, audionom, medicinteknisk ingenjör, ambulanssjuksköterskor/förare, 

arbetsterapeuter 

Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, 

folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Sedan januari 

2019 arbetar de också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad 

och miljö. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Brandman och brandingenjör 

Räddningstjänsten Dala Mitt svararför räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika 

och Säters kommuner. Räddningstjänsten Dala Mitt gör mer än att släcka bränder. I sitt 

olycksförebyggande arbete erbjuder de utbildningar i brandskydd och säkerhet. De besöker 

skolor och elever besöker dem, medverkar vid olika evenemang i medlemskommunerna och 

bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och andra verksamheter.  

 

Scandic Lugnet 

Hotelldirektör och chef/ledare inom kök, restaurang och frukost samt reception, konferens 

och bokning 

Scandic har det största och bredaste hotellnätverket på den nordiska marknaden vilket 

möjliggör ett unikt erbjudande till kunderna. Merparten av hotellen drivs under det helägda 

varumärket Scandic, som är det klart mest välkända hotellvarumärket i Norden. 

 

Ung Företagsamhet  

Entreprenörer  

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom 

utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan. Ung 
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Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, 

företagsamhet och sitt entreprenörskap 

 

Arbetsgivare som deltar med monter  

BBM Golv 

Golvläggare 

BBM Gilm är ett av länets största golvläggnings- och plattsättningsföretag med 20 

välutbildade golvläggare, plattsättare, flytspacklare och massagolvsläggare. De jobbar mot 

både konsument- och företagskunder. 

 

Bjursås Sparbank 

Privatrådgivare 

Bjursås Sparbank är en helt fristående sparbank med säte i Bjursås och verksamhet i Falu 

kommun. Deras långsiktiga och målmedvetna arbete, där strategin är och har varit att ge 

kunderna en bra service lokalt, har gjort Bjursås Sparbank till en av Sveriges mest 

uppskattade banker bland både företag och privatkunder. 

 

ByggPartner 

Snickare, arbetsledare, entreprenadingenjör  

ByggPartner är ett expansivt, börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Verksamheten 

omfattar alla typer av nybyggnation, om- och tillbyggnad, byggservice samt ställning och 

fallskydd. 

 

Dalapop 

Musikbranschen  

Dalapop är ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna. De stöttar 

och hjälper artister, band, producenter, arrangörer och andra inom musikbranschen med 

tips, rådgivning och personella eller ekonomiska stöd för att ta nästa steg i sin karriär. Deras 

huvudsakliga verksamhetsområden är artistutveckling, branschutveckling, utgivning och 

marknadsföring av Dalarnas musikliv. 
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Folktandvården 

Tandhygienist och tandsköterska  

Folktandvården hjälper dig att förebygga och förbättra din tand- och munhälsa i livets alla 

åldrar. De erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård. I länet finns 20 

allmäntandvårdskliniker och fem specialistkliniker. 

 

Försvarsmakten 

Militär 

Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar i händelse av krig, 

att hävda Sveriges vidare intressen samt att understödja fredsbevarande insatser och 

humanitär hjälp. Försvarsmaktens uppdrag är omfattande och det avspeglas också i 

verksamheten som omfattar allt från skarpa insatser i krigssituationer till sommaraktiviteter 

för ungdomar och att vakta de kungliga slotten.  

 

Heymakers 

Personalchef och baransvarig 

Heymakers är ett av Mellansveriges hetaste nöjeskoncept med aktiviteter, restaurang, bar 

och evenemang med artister från världens alla hörn.  

 

Polisen 

Poliser 

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet 

genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet. 

 

Rolf Ericson Bil 

Bilvårdare, bildelssäljare, servicetekniker 

Rolf Ericson Bil erbjuder ett komplett upplägg så att kunden kan få hjälp med precis allt som 

gäller bilen hos dem. De är auktoriserade återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia nya 

personbilar samt lätta transportbilar och begagnade bilar av alla märken.  
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Scekab 

Bildtekniker, audio-videotekniker och scenbyggare/riggtekniker 

Scekab erbjuder uthyrning, försäljning, installation och konsultation inom ljud-, ljus-, bild- 

och scenteknik. Ljud, ljus och bild är deras specialitet. 

 

Svensk Fastighetsförmedling 

Fastighetsmäklare 

Svensk Fastighetsförmedlingsgruppen är en koncern som har ett gemensamt syfte att skapa 

ett hållbart boendeliv, ur fler perspektiv. Från köp, sälj och förvaltande till boendeekonomi 

och kringliggande behov. De utvecklar och erbjuder nya attraktiva tjänster både innan och 

efter bytet av bostad. 

Tension 

Spelgrafiker, spelprogrammerare och speldesigners inom spelutveckling 

Tension utvecklar innovativa applikationer, spel och koncept i framkant av tekniken för människor 

och företag. Deras vision är att bryta ny mark genom att blanda gammal och ny teknik och mjukvara. 

Tension inkluderar även företagen Tension Technology, Tension Education, Megafront, 

PlaygroundSquad och Adit Studios. 

 

Falu kommun 

Stadsjurist, undersköterska, idrottsplatsvaktmästare, fastighetstekniker, barnskötare, 

förskollärare, arbetsterapeut, fysioterapeut, IT-medarbetare, bygglovshandläggare, 

byggnadsinspektör, ekonom, ekonomiassistent, controller, kundtjänstmedarbetare, kock 

och lokalvårdare. 

I Falu kommun finns över 200 olika yrken och vi ansvarar för den största delen av den 

samhällsservice som finns i Falun, några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, 

socialtjänst och äldreomsorg.  

Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna – vi gör skillnad och vi har 

jobb som märks! 


