
Välkommen till din framtid
Det här är vad vi ger dig som anställd på SKF i Sverige
 



Välkommen att bli en del av SKF. Våra kunder vill ha 
minskad friktion – maskiner som kan köras snabbare, 
längre, renare och säkrare. Att lösa detta på ett så 
effektivt och hållbart sätt som möjligt är en del av vår 
vision om tillförlitlig rotation för alla.

Vi förser våra kunder med innovativa lösningar och 
strävar alltid efter att göra skillnad.

Förbättringar handlar ju om att lämna positiva avtryck 
– att lämna uppgifter till våra kollegor i lite bättre form 
än när vi tog oss an dem och att överlämna jorden i lite 
bättre skick än när vi tog över.

Med din kompetens och våra resurser finns det inga 
gränser för vad vi kan uppnå tillsammans. Vill du göra oss 
sällskap?



”Det enda som 
snurrar utan 
SKF är jorden”
Det är naturligtvis en stor överdrift. Men 
vi är stolta över att kunna säga att vi har 
varit en central del i alla slags maskiner i 
över 100 år och att vi hjälpt till att forma 
världen till vad den är idag.

Vi fanns med under den första 
månlandningen, i kamerorna som 
användes för att fotografera ytan. 
Klockorna på Petersplatsen ringer på 
grund av oss. Idag strävar vi efter att 
ligga steget före inom innovation. Vi 
har ett nära samarbete med ledande 
innovatörer som ligger i framkant 
inom elbilsrevolutionen. Vi investerar 
stort i automation, digitalisering och 
sensorteknik för att göra branschen 
ännu smartare. Och vi söker ständigt 
efter nya lösningar för att övervinna 
dagens utmaningar för en bättre 
morgondag.

Varhelst världen snurrar – i fabriker, på 
vägen, i ditt hem eller mot framtiden 
– så hjälper vi till. Vi står inför en 
spännande framtid och nu ligger den i 
dina händer.



Bli en del av ett globalt 
team
Att tänka globalt är en del av vårt DNA då vi fanns 
på samtliga fem kontinenter redan 1920. Vår globala 
närvaro är ännu mer omfattande idag. Vi finns i 130 
länder, har 103 tillverkningsanläggningar i 24 länder och 
över 17 000 distributörer världen över.

Vår inkluderande och mångfasetterade arbetsmiljö 
berikar vårt dagliga arbete, släpper loss medarbetarnas 
fulla potential och driver innovation. Tillsammans med 
cirka 46 000 kollegor världen över kan du bidra till att 
göra ett bestående avtryck.

46 000 
KOLLEGOR



Din karriär
Våra medarbetare är vår framgång. Det 
är trots allt människor som omvandlar 
strategi till handling. Oavsett om du vill 
göra världen mer hållbar, hitta innovativa 
lösningar för verksamheter eller driva 
teknisk förändring så är SKF platsen för 
dig.

Du kommer att arbeta tillsammans 
med några av branschens bästa och 
smartaste personer, och får fantastiska 
karriärmöjligheter. Här kan du utvecklas 
både professionellt och på ett personligt 
plan. Du blir en del av en organisation 
som alltid värdesätter kunskap – din 
kunskap.



Din balans
Vi tycker att det är viktigt med en bra balans mellan 
arbete och fritid. Vi erbjuder därför flexibilitet och 
möjligheten att planera din tid efter vad som passar dig – 
så att du kan uppnå balans.

Flexibla arbetstider
På SKF har vi flexibla arbetstider, vilket innebär att du, inom vissa 
gränser, kan välja vilka tider du ska arbeta, så länge jobbet gör det 
möjligt.

Förkortad arbetstid
Förkortad arbetstid på SKF kan ge upp till en veckas extra betald 
semester per år. Du väljer hur den ska användas. Du kan antingen ta 
ut den som betald semester under året eller spara den för en extra 
inbetalning till pensionen en gång per år.

Betald ledighet
Vi vet att livet ibland kan bjuda på överraskningar och att det finns 
tillfällen när du behöver vara ledig utöver din intjänade semester. Du 
kanske ska gifta dig, flytta eller fira din 50-årsdag. Oavsett anledning 
gör vi det möjligt för dig att ta ut betald ledighet för ett begränsat antal 
dagar.

Förskottssemester
Som nyanställd får du några semesterdagar i förskott, så att du kan ta 
ut betald semester trots att du inte har hunnit arbeta in tillräckligt med 
semesterdagar.



Ditt välbefinnande
Vi vill få fram det bästa hos dig – och att du får fram det 
bästa hos oss. Därför erbjuder vi en rad förmåner som 
främjar en hälsosam livsstil och gör så att du trivs på 
arbetet.

Kristinedals Träningscenter
Kristinedals Träningscenter, som drivs av SKF:s personalstiftelse, är 
en unik förmån för medarbetare i Göteborg. Du får fri tillgång till en 
rad träningsmöjligheter och tillgång till en kompetent partner inom 
hälsa och välmående. Du kan gå på pass, använda gymmet eller 
simbassängen. Om du är anställd på ett annat kontor i Sverige erbjuder 
vi motsvarande bidrag till träning.

Företagshälsovård
För att du ska må bra på arbetet får du tillgång till vårt 
företagshälsovårdsteam bestående av sjuksköterskor, läkare, ergonomer 
osv. som kan ge vägledning och hjälp.

Skatås-stugan
Tycker du om att vara utomhus? Medarbetare på SKF i Göteborg 
kan använda och hyra Skatås-stugan, som ligger i friluftsområdet i 
närheten av centrala Göteborg.

Friskvård
Vi tillhandahåller Prius Health, en e-plattform som utvecklats av 
Göteborgs universitet och som du kan använda som stöd för en 
hälsosam livsstil.

Föreningar inom SKF
Om du vill kan du engagera dig i en av våra föreningar. Det är ett bra 
sätt att träffa kollegor från andra avdelningar och ha roligt tillsammans 
samtidigt som man ägnar sig åt ett gemensamt intresse. Vi har för 
närvarande en konst-, en frilufts- och en fiskeförening och vi är öppna 
för fler förslag.



Din utveckling
Din ambition att utvecklas är vad som 
kommer att föra företaget framåt. Du 
bestämmer över din karriärsutveckling. Vi 
erbjuder stöd under hela resan med allt 
från mentorskap, jobbyte till webbaserade 
kurser och klassrumsutbildning.

Som en verkligt global organisation 
kan vi erbjuda oändliga möjligheter när 
du formar din karriär – både lokalt och 
globalt.

Partnerprogram
För att säkerställa att vi bibehåller ett utifrån och 
in-perspektiv och fortsätter ligga i framkant inom 
utveckling samarbetar vi med några av de bästa 
handelshögskolorna och tekniska universiteteten 
för att kunna erbjuda dig unika, skräddarsydda 
utvecklingsprogram.

Internationellt traineeprogram
Med detta 18-månaders program får du, som 
nyutexaminerad, praktisk erfarenhet och insikt i 
SKF:s verksamhet och verktyg för att bygga din 
framtida karriär.

Ledarskapsprogram
Vi har flera ledarskapsprogram för chefer på alla 
nivåer i företaget.

Nätverk
Vi tror på nätverkandets kraft. Vi har för 
närvarande nätverk för kvinnliga medarbetare och 
för unga yrkesverksamma och vi är alltid öppna för 
nya förslag.

Fonder
Genom våra fonder kan våra medarbetare ansöka 
om stipendium som täcker kostnader relaterade 
till högre utbildning, t.ex. kostnaden för litteratur, 
resekostnader osv.



Dina förmåner
Vi vill att du ska tycka att det är roligt att arbeta för 
SKF och erbjuder en rad förmåner avsedda att förenkla 
vardagen.

Föräldrapenningtillägg
Familjen är viktig – vilket är anledningen till att vi betalar ut en extra 
ersättning till våra medarbetare under föräldraledigheten. Denna 
förmån är ett tillägg till föräldrapenningen som Försäkringskassan 
betalar ut.

Mina förmåner
Våra medarbetare får via portalen ”Mina förmåner” en bra överblick 
över sina löner och ersättningspaket och tillgång till en rad olika 
rabatter. 

Tjänstebil
Beroende på din jobbroll kan du ha rätt till tjänstebil. Med vår 
tjänstebilspolicy kan du göra ett mer hållbart val eftersom SKF aktivt 
arbetar för att skapa en miljövänligare fordonsflotta.

Spara lite extra till din pension
Du kan göra extra inbetalningar till pensionen genom att byta tid som 
du har sparat ihop i din tidsbank mot tjänstepension. 



Dina pengar och 
försäkring
Våra medarbetare är nyckeln till vår 
framgång. Därför erbjuder vi, förutom 
ett arbete med utvecklingsmöjligheter, 
en rad lösningar som tillsammans ger 
ett attraktivt och konkurrenskraftigt 
löne- och ersättningspaket.

Bonusprogram
Som medarbetare ingår du i ett program för 
rörlig lön för att uppmärksamma och premiera 
ditt bidrag till vår produktivitet och lönsamhet. 
Bonusen är baserad på hur väl SKF uppnår sina 
affärsmål samt på hur du har presterat med 
avseende på dina mål under året. *

Spara till din pension
På SKF omfattas du av ett förmånligt 
pensionsprogram (ITP) i enlighet med 
kollektivavtalet.

Försäkringar på arbetet
På arbetet täcks du automatiskt av flera 
försäkringar, däribland livförsäkring, reseförsäkring, 
sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Frivilliga privata gruppförsäkringar
Vi erbjuder dig möjligheten att teckna privata 
försäkringar med förmånliga villkor. Du täcks 
automatiskt av några av dessa försäkringar under 
dina tre första månader som anställd. 

Sjukersättning
Om du blir sjuk, oavsett om det är under en 
kortare eller en längre period, vill vi att du ska vara 
trygg i vetskapen om att du kan tillfriskna hemma. 
Du är försäkrad och kommer att få sjukersättning.

* kan variera mellan olika enheter
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