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orebro Bruk AB 8öker 42 yrke8arbetare - 12 till bät
i Vä8tervik och 30 till verk8tad och gjuteriet i 

!II.t~br'o - för omedelbar nyan8tällning! 
glada nyheten kunde direktör Lennart Iwar880n 

ä pä onsdagen. 
~ Företaget 80m just nu redovi8ar en ökad orderin

png för 8äväl bät- 80m mekani8ka verk8tad8indu8trin har 
I clagarna 8att in en ordentlig drive för aU hitta yrkesfolk 

sina vakanser. 

- Vi vet att det yrkesfolk vi 
finns, det gäIler bara att hit
na dem omedelbart - vi är 

akut behov just nu, säger 
I'tlii .... ·lnr Iwarsson . 

42 yrkesarbetare företaget 
för omedelbar anstäIlning är 

till bätindustrin 
15 personer till mekaniska 

verbtaden i Stor:ebro och 15 till 
ajutcriet i Storebro. 

- Till mekaniska verkstaden 
Ir Ivetsare. montörer. svarvare 

fräsare välkomna, men vi väl
komnar även yrkesfolk till bat
industrin i Storebro, säger perso
Q~f Robert Merilo. 

Men det är inte enbart pa den 
mekaniska verkstadssidan som or
deringangen ökar. Pa batsidan har 
man Iyckats sla sig in pa mark na
den i arabländerna, vilket resulte
rat i stora order. 

- Vi har nyligen fatt en order 
till Bahrain och Daha-Quatar pa 
2,8 miljoner kr och för kort tid se
dan levererade vi en Storö 43 till 
syriska ~egeringen - kostnad 
800 000 kr, säger_direktör Lennart 
Iwarsson. 

Den baten levererades till 
hamnstaden Lappakia och den 
gjorde sin jungfruresa med kung 
Hussein ombord i samband med 

Storebro Bruk laar pd Wr.idan ,10," ,i, in pd markruaclen i ara ..... 
clerrua oclt !ör kort tiel ,eclGn leI1ereraclu en Storö 43 tilt 'y""" 
reprinlen ,om repre,entaaioftlWt "icI "r.be,öle. Ko ..... 
800 000 kr. 

dennes statsbesök. 
- BäUre reklam för vara batar 

kan vi knappast fa, men nu gäIler 
det aU vi sköter oss sa att vi far or
dentligt faste där borta, säger 
direktör Iwarsson. 

När det gälIer nyanstälIni 
na av phlstarbetare till bat' 
strin i Västervik förorsakas 
av en ny tillverkning av bau".. 
Storö 31, som görs i glasfiber • .J • 

GÖr.n , Belrat!l!~1 


