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Föregångare öppnar dörrar till industrin
Sören Stenbäck, vd och personalansvarig vid Körners Mekaniska i
Hultsfred, jobbar stenhårt för att skapa en positiv bild av industrin.
Genom samverkan mellan skola och arbetsliv öppnar han dörrar
för teknikintresserade elever.

F

ör sitt engagemang blev Sören
Stenbäck och Körners Mekaniska
i oktober 2020 utsedda till årets
SSA-företagare i Hultsfreds kommun.
Motiveringen löd: ”Han har med äkta
intresse och stor entusiasm sett till att
eleverna fått inblick i industrins olika
yrken samt varit aktiv i olika forum för
att stärka samverkan mellan skola och
arbetsliv. En viktig kunskapskälla och
en trogen samarbetspartner att räkna
med – både för skolans personal och
alla elever.”
Sören Stenbäck är onekligen engagerad i skolan på flera plan.
– Körners är delägare och jag sitter
med i styrelsen för Additivt Teknikcenter. Jag är också med i ledningsgruppen för YH-utbildningen 3D-tekniker och Körners är representerade i
programrådet för det Industritekniska
programmet med inriktning 3D-teknik
och modern produktion, säger han.
Varje år tar Körners emot PRAO-elever
från grundskolan i Hultsfred och
företaget har också åtagit sig att varje
år reservera en plats för en APL-elev

KÖRNERS MEKANISKA
Körners i Hultsfred är ett familje
företag med mer än 70 års erfa
renhet av skärande bearbetning.
Basen är legotillverkning och
företagets främsta specialitet
är tillverkning av komplicerade
detaljer i små serier. Körners har
sina lokaler på Norra Oskarsgatan
77 i Hultsfred.
Kontakt och mer information:
info@korners.se | 0495-24 90 70
www.korners.se

"GYMNASIET
ÄR EN VIKTIG
REKRYTERINGSBAS
FÖR OSS, DET SKA
JAG INTE STICKA
UNDER STOL MED"
från Industritekniska programmet.
Dessutom är Körners fadderföretag åt
ekonomiprogrammet vid Hultsfreds
gymnasium.
– Gymnasiet är en viktig rekryteringsbas för oss, det ska jag inte
sticka under stol med. Det vi önskar
är att flera tjejer söker in till industri

programmet. Här på Körners har vi
inga arbetsmoment som inte tjejer
klarar av, betonar Sören Stenbäck.
Körners Mekaniska utför till 100
procent legoarbeten åt företag inom i
första hand svensk verkstadsindustri.
Bland kunderna finns Scania, Norden,
Ikea, Saft med flera. Ofta handlar
det om komplicerade detaljer i små
serier. Men det kan även röra sig om
totallösningar där Körners tillverkar
specialmaskiner, gripdon, kontroll- och
mätutrustning med mera.
Maskinparken är modern och
komplexiteten i arbetsuppgifterna gör
Körners till en attraktiv arbetsgivare.

Fokuset på små serier och total
lösningar leder till varierade arbetsuppgifter för de anställda.
När företaget rekryterar ny personal
kan det låta så här i platsannonsen:
”Körners har för avsikt att förstärka
teamet med en ny CNC-fräsare. Du
blir den enda operatören på just din
maskin vilket betyder att du själv
kommer att ansvara för program, rigg
och tillverkning från ämne till färdig

detalj. Efter avslutad tillverkning kontrollerar och godkänner du detaljen.”
– Våra maskinoperatörer är multikompetenta. De får ofta ansvaret för
en produkt från ax till limpa och deras
roll går att jämföra en produktions
teknikers. Vi är också väldigt stolta
över att erbjuda flextid. Det brukar
vara mycket uppskattat och en klar
konkurrensfördel vid rekrytering,
säger Sören Stenbäck.

Praktiken på Körners Mekaniska
blev en lyckoträff för gymnasie
eleven André Futterer. Här får
han en introduktion i företagets
robotcell av handledaren Peter
Ottosson. I bakgrunden hand
ledaren Andreas Edman och vd
Sören Stenbäck i samspråk. 
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Praktiken gav
värdefull fot in
André Futterer går tredje året på
det Industritekniska programmet
med inriktning3D-teknik och
modern produktion. I årskurs
2 gjorde han sin APL under sju
veckor hos Körners Mekaniska
i Hultsfred.
André Futterer, bosatt i Hultsfred,
hade inte funderat så mycket på var
han ville göra sin APL när det var
dags att välja.
– Det var min lärare som tyckte
att jag skulle passa in på Körners,
berättar André Futterer.
Något som visade sig stämma
mycket väl. APL-perioden gav mersmak och André Futterer är väldigt
nöjd med tiden på Körners.
– Det var bättre än jag förväntat
mig. Jag trodde att jag bara skulle få
göra småsaker, men de litade på mig
och gav mig förtroende, säger han.
Efter en tid fick han själv prova på
en del av maskinerna i Körners
omfattande maskinpark, som bland
annat rymmer supportsvarvar,
bäddfräsmaskiner, NC-svarvar, kapmaskiner, trådgnist för att nämna
några.
– Det är mycket variation i det
Körners gör och det är varken
särskilt skitigt eller tungt, vilket
många verkar tro att de flesta verkstadsjobb är, säger André Futterer.
Framtiden efter gymnasiet är ett
oskrivet blad för André Futterer,
men skulle de höra sig av från Körners när han är klar med utbildningen har han svaret klart.
– Jag skulle på stående fot tacka
ja till en anställning där.

"JAG TRODDE ATT
JAG BARA SKULLE FÅ
GÖRA SMÅSAKER,
MEN DE LITADE PÅ
MIG OCH GAV MIG
FÖRTROENDE"

