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Lerumsborna vet hur de vill ha det. 
Det vet också Nordea.

- Vi har stärkt vår kompetens inom 
fi nansiell rådgivning för att möta 
lerumsbornas krav på kvalifi cera-
de banktjänster, säger kontorschef          
Annicka Dahlström.

Nordea har strategiskt valt att i Lerum skapa 
ett högkompetent privatbankskontor med 
personlig atmosfär. Den satsning som gjorts 
på att anställa fl er kvalifi cerade Personliga 
Bankmän har visat sig var mycket lyckad. 

- Vi växer med våra kunder. På detta sätt 
följer vi Nordeas strategi om att vara den le-
dande nordiska banken, känd för sina med-
arbetare, som skapar betydande värde för 
kunder och aktieägare. I Sverige har Nordea 
anställt 500 nya rådgivare de senaste två åren 
som en mycket medveten satsning. 

Hög kompetens uppskattas
Lerumsborna är överlag kapitalstarka, med-
vetna och har därmed ett behov av att oftare 
få professionell rådgivning av sin Personliga 
Bankman.

- Det fi nns en utpräglad sparkompetens hos 
Lerumsborna. Det har vi sett som en möj-
lighet och engagerat ytterligare Personliga 
Bankmän. Vi har dessutom anställt Patrik 
Stomberg, tidigare anställd i livbolagsbran-
schen som nu är vår specialist på placeringar 
och pensioner. 
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Stor och nära
Nordea förenar den stora bankens hela kompe-
tens med det lokala kontorets personliga bemö-
tande. Nordea i centrala Lerum är en fullsorti-
mentsbank för alla åldrar och för alla skeenden 
i livet med kontantservice och generösa öppet-
tider för rådgivning. Tisdag och torsdag erbju-
der vi rådgivning fram till kl. 19.00.

- Vi har exempelvis förmånspaketet Check-
in för ungdomar 18-28 år, med kostnadsfritt 
VISA-kort, Internetbank, Telefonbank och 
SMS-tjänster.

Nordea i Lerum har skaffat sig ett team som ska motsvara lerumsbornas högt Nordea i Lerum har skaffat sig ett team som ska motsvara lerumsbornas högt 
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Fakta: Fakta: 

Nordeas vision är att vara den ledande 
nordiska banken, känd för sina medar-
betare, som skapar betydande värde för 
kunder och aktieägare. Vi erbjuder ett 
brett urval av produkter, tjänster och 
lösningar inom bank, kapitalförvaltning 
och försäkring.

Nordea, med rötter 186 år tillbaka i ti-
den, har cirka 10 miljoner kunder, över 1 
100 kontor och 30 000 anställda (heltid). 
Banken har en ledande ställning inom 
internettjänster med 4,8 miljoner e-kun-
der. 

Nordeaaktien är noterad på börserna 
i Stockholm, Helsingfors och Köpen-
hamn. Nordea har ett börsvärde på 32 
miljarder euro. 

Nordea i Lerum har tolv medarbetare.

Flexator AB i Gråbo tar in-
dustriell byggproduktion till 
högre höjder. 

- Vi har full orderstock hela 
nästa år också, därför söker 
vi fl er engagerade medarbe-
tare, säger produktionschef 
Fredrik Dahlberg.

Flexator AB har i över 50 år varit 
en nytänkare i en annars konserva-
tiv byggbransch. För produktions-
anläggningen i Gråbo söker företa-
get kontinuerligt initiativrika och 
intresserade personer.

- Vi erbjuder personer med rätt 
inställning fl exibla arbetsuppgifter 
med mycket stora möjligheter att 
lära sig fl era hantverksyrken. Det 
är ingen hemlighet att vi i många 
fall är en språngbräda för spän-
nande karriärer. 

Flexator i Gråbo har i år även 
startat kvällsskiftsproduktion.

Effektiv produktion 
ger konkurrenskraft
Genom att konsekvent arbeta 
utifrån effektiv produktion som 
bygger på beprövade och standar-
diserade lösningar kan Flexator 
erbjuda fasta priser och snabba 
leveranser. 1956 kom idéerna väs-
terut från USA, idag tar företaget 
inspiration till effektiviseringar av 
Toyotas bilproduktion (s.k. Lean 
production) – den mest effektiva i 
världen.

- Vi räds inte att låta oss lära oss 
av annan industriell tillverkning.

Öppna dörrar för en yrkeskarriär

Nya marknader väntar
Företaget tillverkar modulhus till 
förskolor, skolor, gruppboenden, 
kontor och hotell. Från anläggning-
en i Gråbo dominerar produktion 
av arbetsbodar där Cramo, Skan-
ska och systerföretaget Temporent 
är största kunder.

- Vi har en nära dialog med 
våra beställare och vet att behovet 
kvarstår även om konjunkturen 
skulle mattas av. Det senaste året 
har det även skett en föryngring i 
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Arbetsbodar på löpande band. Det är högtryck i Flexators anläggning i Gråbo som söker fl er medarbetare, det är bara att mejla in en ansökan till företa-
get. På bilden montör Jonas Stenberg i diskussion med produktionschef Fredrik Dahlberg.

företagsledningen och vi ser över 
möjligheterna att ytterligare stärka 
vår position på marknaderna i våra 
nordiska grannländer, säger mark-
nadschef Kristian Grimsbo. 

Trivs på jobbet
På Flexators anläggning i Gråbo 
arbetar närmare 90 fast anställda 
och ytterligare 30 inhyrda medar-
betare.

Montör Jonas Stenberg, från Sjö-
vik, har varit i företaget i sju år:

- Det fungerar bra. Jag trivs bra 
med jobbet och arbetslaget. Sedan 
jobbar vi in så att vi alltid slutar 
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13.30 på fredagar, det passar mig 
bra.


