
Beredare Nybergs Svets 

Vill du vara med och bygga upp Nordens mest progressiva 
byggkoncern? Då är du välkommen till Serneke. Nu ska vi 
utöka styrkan med ännu fler engagerade kollegor till Nybergs 
Svets, ett bolag inom Sernekekoncernen. Smidesföretaget 
Nybergs Svets har över 100 år i branschen. Företaget 
sysselsätter i dagsläget ca 50 medarbetare och vi behöver bli 
ännu fler. Därför söker vi nu fler bredare. 

Ansvarsområden 
I vår verkstad i Alingsås tillverkar vi stålkonstruktioner, trappor 
och räcken som vi monterar hos kunder i södra och mellersta 
Sverige. I rollen som Beredare blir du en viktig del i 
produktionen med ansvar för att bereda produktionsunderlag för 
såväl tillverkning som montage. Framtagningen av 
produktionsunderlagen skapas med Tekla Structures som har 
den exakta, tillförlitliga och detaljerade information som krävs 
för byggnadsinformationsmodellering och uppförande av 
konstruktioner. Andra viktiga inslag i rollen är kommunikation 
med externa kontakter som konstruktörer och kunder samt 
interna kontakter med arbetsledning och smeder. Leveranstider 
och kvalité är alltid i fokus för att uppnå bäst resultat. 

Du arbetar självständigt i projektform med stöd av andra 
beredare och en nära kontakt med våra projektledare och 
arbetsledare/montörer. Några exempel på arbetsuppgifter är: 

• Jobba med produktionsunderlag i Tekla Structures 
• Överföra information avseende order och underlag (ex. 

ritningsunderlag, tidsplaner, prognoser) till produktion internt 
och externt 

• Säkerställa dokumentation och mappar avseende projektering, 
kvalité, enligt förtagets verksamhetssystem och policys 

• Tidsplanering 

Utbildning och erfarenhet 
Vi söker dig som är gymnasie-/högskoleutbildad inom teknik, 
bygg eller motsvarande erfarenhet och tycker det är roligt med 
tekniska lösningar. Vi ser att du har vana av ritningsläsning och 

http://www.nybergs-svets.se/
http://www.nybergs-svets.se/


du bör ha kunskaper i Tekla Structures. Det är meriterande om 
du tidigare har jobbat inom konstruktion/beredning. 

Personliga egenskaper 
Som person är du energisk, samarbetsvillig, modig och 
strukturerad. Du kan fatta beslut samt har god förmåga att 
samarbeta och kommunicera. Du har en god känsla för kvalité 
och tidsplanering och en vilja att arbetet utförs på rätt sätt. 

Om Serneke 
Serneke är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom 
bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning 
med cirka 1000 anställda. Genom att tänka nytt driver vi 
utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa 
lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en 
god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag. 

På Serneke jobbar vi som utmanar konventionella metoder och 
som genomför det ena lyckade projektet efter det andra. Vi 
drivs av utmaningar i alla dess former och vill vara delaktiga och 
bidra med nya infallsvinklar och lösningar. Vi erbjuder samma 
trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer 
energi, engagemang och ett modernare synsätt. Tillsammans 
med våra kunder kommer vi att nå oanade höjder och just nu 
bygger vi ett lag med ännu fler engagerade kollegor. På 
Serneke är vi steget före, håller vad vi lovar och ger våra 
kunder något extra. Håller du med om det och vill vara med och 
bygga upp Nordens mest progressiva byggkoncern? -Då är det 
dig vi söker. Varmt välkommen att skicka in din ansökan! 

Information och ansökan 

Befattning: Beredare 
Anställningsform: Heltid 
Tillträde: Snarast 
Placering: Alingsås 
Ansök senast: Urval sker löpande 

Kontaktperson för eventuella frågor är: 
Johan Lindholm 



Projektchef Nybergs svets AB 
Tel.nr: 070-166 55 82 

 


