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Nordhydraulic AB levererar sedan 50 år hydrauliska ventiler och styrningar till 

världsledande kunder över hela världen inom fordonsindustrin. 60% av vår tillverkning 

exporteras och säljs såväl direkt som via våra egna säljbolag och distributörer. Vi har i 

Kramfors ungefär 140 medarbetare  och vår omsättning uppgår till ca: 300 miljoner kronor. 

Nordhydraulic ingår i Hydac International med ca 8 000 anställda som 

utvecklar/tillverkar/marknadsför olika hydrauliska komponenter och system för den mobila 

marknaden.  

Co-op hos Nordhydraulic! 
Hos oss får du följa en individuell plan framtagen tillsammans med din 

handledare från första läsåret till och med examensarbetet. Sommaren mellan 

läsår 1 och 2 får du arbeta i produktionen varvat med utvecklingsavdelningen, 

det ger praktisk kunskap som kan omsättas på utvecklingsavdelningen. Exempel 

på uppgifter är montering av komponenter och provning av kompletta produkter, 

till ritningsändringar och 3d-modellering. Senare i utbildningen erbjuds 

projektarbeten baserade på frågeställningar som uppstår i pågående 

utvecklingsarbete, tex simulering, framtagande av beräkningsmodeller eller 

betydelsen av ny teknik, tex IoT. Där blir du en viktigt resurs för att komplettera 

de andra konstruktörerna. Utvecklingsavdelningen i Kramfors består av ett tiotal 

konstruktörer vilket gör att man kan få en bred erfarenhet från 

konceptframtagning till prototypprovning. Närheten till produktionsavdelningen 

och utvecklingslabbet gör att nya lösningar snabbt kan provas och 

implementeras i serieproduktion. Utöver arbetslivserfarenheterna erbjuds även 

ett mentorskap  med en erfaren ingenjör. 

Framtida medarbetare! 

Vill du jobba med konstruktion, produktionsteknik  eller  

liknande tjänster inom hydraulik kan CO-Op vara ett steg 

mot anställing hos oss på Nordhydraulic. Vi finns i Kramfors  

vilket, om man inte vill bo i Kramfors, är på pendlingsavstånd  

från Ö-vik, Härnösand och Sollefteå. 

Vill du veta mer! 

Lars Hallin, HR-chef, 0612-71 72 82, lars.hallin@nordhydraulic.se 

Jim Wisén, Konstruktör, 0612 – 71 72 26, jim.wisen@nordhydarulic.se 

 

Hemsida, nordhydraulic.se   

Konstruktör! 

Som konstruktör arbetar du med  

konstruktion, anpassningar, projekt 

 

Produktionstekniker! 

Som produktionstekniker arbetar du med  

processförbättringar, kvalitetssäkringar, framtagning av  

fixturer och verktyg, projektledning. 
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