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”Kvalitet och noggrannhet
är vår styrka”
VM- tvåan blev försteman
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Låt oss ta hand om montagejobbet.
Stilmek Montage AB är ett dotterbolag till Stilmek, som
är specialiserat på montagejobb inom industri. De har
mångårig erfarenhet av alla typer av mekaniskt montage
inom främst den tunga industrin.
Viktor Stenlund-Eliasson är relativt nytillträdd som chef
för montagegänget, som idag är tre personer, men man är
på väg att växa och kommer att rekrytera fler inom kort.
Han har jobbat med montagejobb hos Stilmek sedan
2011, och eftersom P-O Lindvall nu går i pension, axlar
han P-O:s mantel som ledare för montageteamet.

Gillar millimeterprecision och att lösa svåra problem
– Det känns som en mycket spännande utmaning, men
jag har ju jobbat ihop med det här gänget ganska länge
och vi har en mycket bra samlad erfarenhet av komplicer
ade montagejobb. Vi är riktigt duktiga på att lösa svåra
problem, och personligen gillar jag när det gäller milli
meterprecision, säger Viktor med ett leende.
Uppdragen handlar till viss del om montage av komp
letta, nyckelfärdiga lösningar för Stilmeks kunder. Men
de externa uppdragen till andra kunder ökar hela tiden.
I många fall handlar det om återkommande kunder som
anlitar oss gång på gång.
Det ser vi som ett gott betyg och ett tecken på att de
har högt förtroende för oss, som en leverantör som håller
vad vi lovar.

– Vi har genom åren haft många leveranser till Boliden
som helhet, men väldigt ofta ute på Rönnskär men även i
Blaiken och en del andra orter. Sedan har det varit en hel
del jobb inom vindkraftsindustrin och just nu håller vi på
med ett större jobb i Obbola, berättar Viktor.
Ingen spikrak väg
Viktor berättar också att hans väg fram till idag inte varit
direkt spikrak.
– Jag gick faktiskt energiprogrammet och siktade på
att bli rörmokare, men det fanns då väldigt få lärlingsplatser. Så det blev jobb på ett boende i Ursviken istället.
Men så fick jag frågan från en kompis pappa om jag inte
skulle komma och hjälpa till med ett montagejobb på
Rönnskär. Jag sa givetvis ja och tanken var först att prova
på en vecka, men det kändes så bra och veckorna blev
bara fler. Till slut fick jag en anställning här, och på den
vägen är det. Det här tycker jag visar på att man inte alltid behöver ha exakt rätt bakgrund, mycket handlar om
att ha rätt inställning och ett stort intresse för det man
jobbar med, tycker Viktor.
Kvalitet, noggrannhet och att hålla leveranstider är
nyckelbegrepp som Stilmek Montage aldrig kommer
att ge avkall på. Våra kunder kan alltid lita på oss som
samarbetspartner när det gäller både enklare och mer
avancerade montagejobb.
– Nästa gång ni behöver någon som kan genomföra
ett montagejobb med kvalitet och noggrannhet tycker
jag att ni bör höra av er till oss. Även om du just för
stunden inte har behov, men kanske på sikt, hör gärna
av dig så kan vi berätta mer om hur vi jobbar. Och även
lämna uppgifter på olika referensjobb, säger Viktor
Stenlund-Eliasson.
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Viktiga möten
med framtidens
medarbetare
Under året har vi de
ltagit på en mängd
olika events
som handlar om at
t visa upp sig och
m
öt
a nästa generation medarbeta
re.
– Vi ser detta som
mycket viktigt och
helt nödvändigt, eftersom vi vil
l säkra vår framtid
a verksamhet.
Kampen om de ny
a ungdomar som
ko
mmer ut från
utbildningar av ol
ika slag är stenhård
, och vi måste se
till att förklara varfö
r de ska välja just
os
s på Stilmek,
förklarar Susanne
Löfholm, HR-ansva
rig på Stilmek.
Susanne berättar
att man bl a träffa
de många
intresserade ungd
omar på bland an
nat Framtidsmässan, att man försök
er ta emot så mån
ga studiebesök
som möjligt och at
t man besökt gym
nasieelever och
niondeklasser på
Exploratoriet.
– Vi har även ett m
ycket bra samarbe
te på T2
Collage och en de
l vuxenutbildning
ar
.
Vi
vill försöka
intressera ungdom
arna för den mod
erna tekniken
som finns inom in
dustrin, visa prog
ra
mmeringsintresserade elever att hä
r finns goda möjlig
heter att jobba
och utvecklas. Vi ha
r märkt att det fin
ns
ganska många
elever som är på vä
g att gå ut gymna
siet och som
snabbt vill ut och
jobba. Där borde
vi
vara ett klart
intressant alternat
iv, men då gäller de
t att visa att vi
finns till. Därför fö
rsöker vi nå ut med
vå
ra budskap på
så många sätt som
möjligt, menar Su
sanne.

Många nyanställningar
Under året har vi haft en rätt stor personalomsättning på Stilmek. Mycket handlar om att vi behöver bli fler
för att klara den stora orderingången, men även om en del som går i pension.
– Det har totalt tillkommit sju nya personer i företaget under detta år. Dessutom har tyvärr fyra duktiga
medarbetare som jobbat här länge gått i pension. Vi jobbar hårt med nyrekryteringar på ett antal positioner.
Vi växer samtidigt en hel del och eftersom vi har haft och har en mycket bra orderingång försöker vi hela
tiden se om vårt hus, så att personalbrist inte ska bli en bromskloss i vårt framtidsprojekt Stilmek 2022, säger
Susanne Löfholm, HR-ansvarig på Stilmek.

Emil Wikström är sedan ett och ett halvt år tillbaka en av fyra
s k förstemän på Stilmek. Det var då vi skapade den nya organisationen för att effektivisera vår produktion, som jag fick förfrågan.

– Jag började här på Stilmek redan 2010
och arbetade främst som CNC-operatör
inom fräsning och svarvning men senare
även med laserskärning, berättar Emil.
Som försteman är han arbetsledare
och har ansvaret för maskinverkstaden
i den lokal som tillkom för ett par år
sedan. I arbetslaget där jobbar ytterligare

sju man. En stor del av Emils jobb handlar
om att planera hur arbetsveckan ska se
ut för att kunna skapa ett så effektivt
flöde som möjligt.
– Vi har blivit kända för att kunna
erbjuda våra kunder snabba leveranser
med mycket god finish och kvalitet. Och
det vill vi ständigt se till att hålla och

helst förbättra ytterligare. Därför lägger
jag mycket tid och kraft åt att skapa goda
relationer både när det gäller in- och
utleveranser, hålla kundkontakter och
följa upp att allt är till belåtenhet. Men
även se till att efterbearbetning i form av
exempelvis målning och galvanisering
löper som det ska.
Emil tycker att den nya lokalen blev
ett verkligt lyft, eftersom man var rätt
trångbodda i den gamla delen.
– Det känns bra nu och min nya
arbetsuppgift som försteman känns verkligen spännande och utmanande. Vi är ett
himla bra gäng, så tillsammans kommer
vi att kunna ta på oss ännu mer utman
ande uppgifter för att utvecklas och bli
ännu starkare, menar Emil.
Fritiden ägan Emil mycket åt motor
aktiviteter och fiske.
– Vintertid blir det en hel del skoterkörning och på sommaren hoppar jag
gärna upp på mc:n eller vattenskotern.
Jag tog mc-kort i somras och då blev en
hel del körande förstås. Tidigare var det
mycket crossåkande också.
Men det mest unika med Emil är att
han har tagit ett VM-silver.
– Jo, så är det faktiskt. Jag var med och
tog ett lagsilver i den udda grenen Hälleflundrafiske i Havöysund, Norge i somras.
Det nappade tyvärr lite bättre för ett
finskt lag, som tog guldet, men är grymt
nöjd över vår placering ändå, avslutar
Emil med ett leende.
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Emil – försteman med ett
VM-silver!

