
Tänker du dig en framtid 
inom processindustrin?
Siktar du på höjdarjobb inom stålindustrin? Har du  nästan pluggat klart och fun-

derar på att börja söka arbete? Då är Ovakos student program en perfekt början. 

Här kan du både avsluta dina studier och få en skjuts in i arbetslivet, på en och 

samma gång. Ovakos studentprogram riktar sig till dig som läser till ingenjör och 

har ett år kvar av utbildningen. 

Din karriär på Ovako startar på någon av våra svenska produktionsorter Hofors, Hällefors 
Smedjebacken, Forsbacka eller Boxholm. Där går vi igenom allt från grunden. Du får intro-
duktion, praktik under sommaren och här gör du också ditt examensarbete. Och du får  
förstås lön och boende under tiden.

Grunderna har du redan läst dig till, nu hjälper vi dig omsätta kunskaperna i praktiken. Till 
din hjälp får du någon av våra kompetenta handledare. Därefter kan du jobba dig vidare till 
både ledare, chef eller specialist på någon av våra produktionsenheter i Sverige eller i Europa. 

Det finns två olika studentprogram, ett för dig som pluggar till civilingenjör och ett för  
dig som läser till högskoleingenjör. Sök studentprogrammet redan idag eller senast den  
31 januari 2014. Studentprogrammet startar under sommaren 2014 och du får besked om 
din ansökan i mars månad.

Har du frågor eller funderingar?
Läs mer om studentprogrammet på: ovako.com/career.  
Där hittar du mer information och möter andra som  
redan jobbar hos oss.

För ytterligare frågor kan du kontakta:  
Annika Liljedahl, Talent Manager, Ovako  
mail: annika.liljedahl@ovako.com
Vi hörs!

För dig som pluggar till civilingenjör
Du som pluggar på universitet kan söka till Ovakos studentprogram för civil -

ingenjörer under ditt fjärde studieår. Programmet innefattar introduktion, praktik 

och examensarbete.

Introduktion
Studentprogrammet börjar med två dagars introduktion i början av sommaren. Då ses vi på 
någon av Ovakos svenska produktionsorter. Vi gör studiebesök så att du får lära känna både 
Ovako, orten, produktionen och de andra som går samma program som du. Du kommer 
också att få träffa nyanställda på Ovako och får möjlighet att ställa frågor och höra hur det 
är att arbeta här.

Praktik 
Under sommaren, efter årskurs 4, är det praktik i 6–8 veckor. Du får både bostad och lön 
under perioden. Du tilldelas en handledare och en projektuppgift som ska lösas individuellt 
eller i grupp. Tanken är att du ska få möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper från 
 universitet till verkligheten. Och skapa bra förutsättningar för att arbeta inom Ovako i fram-
tiden, på chefs- eller specialistposition. 

Examensarbete 30 hp
Under ditt femte studieår väljer du, med hjälp av din handledare, ett lämpligt ämne för ditt 
examensarbete. Valet av ämne kan bygga på de erfarenheter du har skaffat dig under prak-
tiken eller på ett annat område som du och din handledare tycker känns relevant. Målet är att 
du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Ovako och stålindustrin i stort. Boende 
och ersättning ingår även under examensarbetet.

För dig som pluggar till högskoleingenjör
Du som pluggar på högskolan kan söka till Ovakos studentprogram för högskole-

ingenjörer under ditt andra studieår. Programmet innefattar introduktion, praktik 

och examensarbete.

Introduktion
Studentprogrammet börjar med två dagars introduktion i början av sommaren. Då ses vi på 
någon av Ovakos svenska produktionsorter. Vi gör studiebesök så att du får lära känna både 
Ovako, orten, produktionen och de andra som går samma program som du. Du kommer 
också att få träffa nyanställda på Ovako och får möjlighet att ställa frågor och höra hur det 
är att arbeta här.

Praktik 
Under sommaren, efter årskurs 2, är det praktik i 6–8 veckor. Du får både bostad och lön 
 under perioden. Du får arbeta i produktionen men även projektarbeten kan förekomma, för 
att förbereda dig inför kommande uppsatsskrivning. Du tilldelas en handledare och tillsam-
mans ser ni till att du får praktiska erfarenheter och bra förutsättningar för att kunna arbeta 
på en ledande position inom produktionen på Ovako i framtiden. 

Examensarbete 15 hp 
Under ditt tredje studieår väljer du, med hjälp av din handledare, ett lämpligt ämne för ditt 
examensarbete. Valet av ämne kan bygga på de erfarenheter du har skaffat dig under prak-
tiken eller på ett annat område som du och din handledare tycker känns relevant. Målet är att 
du ska få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Ovako och stålindustrin i stort. Boende 
och ersättning ingår även under examensarbetet.

Vill du få information när programmet öppnar?
Scanna koden här bredvid för att fylla i dina kontaktuppgifter,  
så hör vi av oss till dig!



Hej ingenjör!
För dig som vill arbeta inom 
processindustrin i framtiden

Här finns vi – var vill du jobba?
I över 300 år har Ovako producerat komponentstål. Idag har vi över 3 000 medarbetare, 
vilket gör oss till en av Sveriges största privata arbetsgivare. Under 2012 omsatte Ovako  
937 miljoner Euro. 

Ovako är representerat i mer än 30 länder med produktion i Europa och säljkontor i Europa, 
Asien och Nordamerika. Verksam heten kretsar främst kring våra stål- och valsverk i Hofors, 
Hällefors, Smedjebacken, Boxholm, Forsbacka och Imatra i Finland. Huvudkontoret ligger  
i Stockholm. 

Ovako AB
Box 1721, 111 87 Stockholm
Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Telefon: 08-622 13 00
www.ovako.com

Ovako – Nordens största 
återvinnare
Ovako producerar komponentstål. Det innefattar låglegerat stål i form av stänger, 

rör, ringar och förkomponenter som används bland annat till kullager, drivlinor, 

hydraulcylindrar och bergborrar. Kunderna finns i kullager-, transport- och tillverk-

ningsindustrin.

Ovakos stålproduktion är baserad på skrot. Vi bryter därför ingen ny järnmalm för vår pro-
duktion – vi återanvänder. Det gör oss till Nordens största återvinnare av stålskrot. En skrot-
baserad produktion innebär mindre koldioxidutsläpp. Genom att återanvända kan vi också 
tillvarata skrotets legeringsämnen, det är både kostnadseffektivt och bra för miljön. I Ovakos 
tre smältverk används stålskrotet som förädlas till högkvalitativa stålprodukter. 

Du, vi och framtiden 
Just nu befinner sig Ovako i en expansiv fas. Vi gör flera stora investeringar i produktionen 
och tar sikte på nya internationella marknader. Målet är att stärka vår internationella position 
inom några utvalda nischområden. För att kunna nå målet och stärka konkurrenskraften i 
framtiden söker vi kompetenta och engagerade medarbetare med nya idéer. Och det är där 
du kommer in i bilden.


