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I Eskilstuna får du hjälp att rekrytera
Du som väljer att etablera dig i Eskilstuna kan nu få hjälp att hitta nya
medarbetare.
– Vi förstår att det inte bara är mark och infrastruktur du behöver för att etablera
dig och växa här, säger Manuel Brändeborn, marknadschef, Eskilstuna Logistik
och Etablering.

– Vi erbjuder den här servicen till alla som väljer att etablera sig i Eskilstuna och till
befintliga företag som vill expandera. Möjligheten att hitta rätt kompetens ska inte vara ett
hinder, säger Manuel Brändeborn.
Med den nya tjänsten Eskilstuna Competence Services får du på ett enkelt och effektivt
sätt hjälp att hitta nya medarbetare inom till exempel lager och logistik, ehandel,
datacenter eller industri. Du får en kontakt från Eskilstuna Competence Services som
sammanställer dina behov och gör en samlad förfrågan till alla bemanningsföretagen som
ingår i samarbetet och Arbetsförmedlingen. Du väljer sedan vilken eller vilka aktörer du vill
gå vidare med.
Den här servicen till nyetablerade och befintliga företag är möjlig genom ett unikt
samarbete mellan ett femtontal bemanningsföretag, Eskilstuna kommun, Mälardalens
högskola och Arbetsförmedlingen.
Det går även att utbilda personer till efterfrågad kompetens.
– En etablering kan ta ett till flera år. Under den tiden kan vi till exempel starta en YH
utbildning för att säkerställa att du har tillgång till rätt kompetens, säger Manuel
Brändeborn.
Vill du höra mer om denna unika chans för dig som vill etablera företag i Eskilstuna, hör av
dig till oss på Eskilstuna Logistik och Etablering.

Manuel Brändeborn, Lina Mörkberg, Anna
Harrysson, Veronica Haugdahl och Malin Dahlmén
har varit med och tagit fram konceptet.

ESKILSTUNA LOGISTIKPARK

Fler restauranger i logistikparken
Redan nu är det klart att restaurangerna Casa Nostra, Kin Kitchen och Ekman Kök
& Event blir hyresgäster i det hus som MaxFastigheter bygger i Eskilstuna
Logistikpark.
– Eskilstuna är en av våra prioriterade orter, säger Håkan Karlsson, vd på MaxFastigheter
om varför de vill bygga i logistikparken.
Han tror på just restauranger.
– Vi äter mer och mer ute och restaurangbranschen utvecklas hela tiden, säger han.
MaxFastigheter bygger det enda restauranghuset på området som totalt ska rymma fyra
restauranger. Kvar att hyra ut är en lokal på 225 kvadratmeter. De har precis börjat med
markarbeten och själva byggnaden som blir 1600 kvadratmeter ska vara klar i september
2019.
Restaurangerna räknar med att öppna under vintern 20192020.
– Det blir en bra service till de som jobbar i logistikparken. Att det finns flera restauranger
ökar också attraktionskraften för de som vill etablera sig här, säger Mikael Jonsson,
etableringschef, Eskilstuna Logistik och Etablering.

MÄSSOR

Världens största transport och logistikmässa
Eskilstuna Logistik och Etablering deltar i Transport logistic i München
den 4 till 7 juni.
– Vi ska marknadsföra Eskilstuna som porten till Mälardalen, säger Mikael
Jonsson, etableringschef på Eskilstuna Logistik och Etablering.
Eskilstuna Logistik och Etablering deltar tillsammans med Railport Scandinavia för att

marknadsföra Eskilstunas kombiterminal med Göteborgs hamn för import och export till
och från Mälardalen.
– Vi har också ett antal möten tillsammans med Stockholm Invest för att attrahera
utländska investerare till Sverige. Till exempel logistikbolag i Europa som vill bygga
logistikfastigheter i Stockholmsområdet där Eskilstuna är en viktig del, säger Mikael
Jonsson.
Mässan hålls vartannat år i München och vartannat år i Singapore. 2017 hade München
2162 utställare från 62 länder och över 60 000 besökare.

Mikael Jonsson i Eskilstuna Logistiks monter på EasyFairs, Malmö, 67 februari 2019

HÄR KAN NI TRÄFFA OSS FRAMÖVER
• Transport & Logistic München 47 juni
• Logistik & Fastigheter Elite Stadshotellet Eskilstuna 12 september
• Business Arena Stockholm, Waterfront 1819 september
• Easyfairs Logistics & Distribution Stockholm 23 oktober
• Expo Real, München 79 oktober
• Nordic Transport Infrastructure/Nordic Rail
Elmia, Jönköping 810 oktober

• Logistik & Transport Göteborg 56 november
• Elmia Subcontractor Jönköping

1215 november

Vi har en ny webbplats!
I dagarna publicerar vi en ny webb.
Vi hoppas att du som besökare ska
ha glädje av den och enkelt hitta
det du söker.
Du hittar vår nya webb här

Följ oss på LinkedIn

Våra logistikområden ligger i direkt närhet till järnväg, motorväg och flyg i tillväxtområdet
StockholmMälardalen. Hos oss finns en av landets ledande kombiterminaler och en stor
logistikpark. Vi vill erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företag och enkel
tillgång till flera olika transportsätt. Så skapar vi fler arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB • Box 78 • 631 02 Eskilstuna
info@eskilstunalogistik.se
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