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Assemblin satsar på en ny kvalificerad ledarutbildning 
Kompetensutveckling är en central fråga för Assemblin. Nu görs en ny satsning på en koncerngemensam 
ledarutbildning som utvecklas i samarbete med Stockholms Handelshögskola. Den första utbildningen 
startar i maj i år. 
 
Assemblin vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare för branschens bästa medarbetare. Det 
åstadkoms genom att bolaget kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter i spännande projekt, en sund kultur 
och säker arbetsmiljö, men också genom kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter.  
 
- Det ska finnas goda möjligheter för kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare att 
utvecklas och växa inom Assemblin. Att vi har ett bra kompetensutvecklingsprogram är därför viktigt för 
oss. I våra affärsområden finns sedan tidigare väl utvecklade utvecklingsprogram, som vi nu kompletterar 
med ett nytt kvalificerat ledarprogram, säger Lennart Petersson, Assemblin. 
 
Assemblin Talent Program utvecklas i samarbete med Stockholms Handelshögskola och deltagarna 
handplockas av affärsområdenas ledningsgrupper. Den första utbildningen startar i maj 2018 och löper över 
åtta månader. Utbildningen kommer sedan att återkomma regelbundet. 
 
- Att vi har bra chefer är avgörande för våra fortsatta framgångar, och Assemblin Talent Program är en viktig 
satsning. Utbildningsprogrammet är ett av de bästa som finns på marknaden idag. Vi är övertygade om att 
det kommer att utveckla deltagarna, men också Assemblin som bolag, säger Lennart Petersson. 
 
För mer information, kontakta Åsvor Brynnel, kommunikationschef Assemblin, 010 475 39 48.  
 
Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i 
kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala 
företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder 
kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden. 
 
Vill du veta mer? Besök assemblin.se  
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