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”Jag trivs jättebra på Midroc, inget projekt
är det andra likt”
Frihet under ansvar och nya utmaningar i en internationell miljö.
Midroc tror på u
 tveckling och gemenskap för att bygga upp ett starkt
företag.
Text ANNA HOLMBERG

Foto KRISTOFER HEDLUND

M

IDROC BEDRIVER VERKSAMHET inom områdena
fastighet, industri, bygg och miljö. De
har korta beslutsvägar och affärsmässig
långsiktighet med kundernas verksamhet
som utgångspunkt. Med 3 300 medarbetare lägger de
både tid och energi på att arbeta tillsammans och stötta
varandra.
– Jag trivs jättebra på Midroc, inget projekt är det
andra likt. Det händer något hela tiden och det dyker
alltid upp nya utmaningar. Det är en väldigt dynamisk
arbetsplats, säger Tim Olsson, automationsingenjör.
KHARMAN RASHID ÄR kemiingenjör

och projektledare på
Midroc. Hon lyfter fram personlig utveckling och
en variation av arbetsuppgifter som en positiv del av
hennes vardag på företaget.
– Jag har varit på Midroc i knappt två år och jag har
redan fått ta hand om flera spännande uppdrag och
projekt. Mina chefer säger aldrig att du ska göra det
här, utan de frågar mig vad jag vill göra. Det innebär
att jag har väldigt mycket frihet under ansvar och det
passar mig bra. Midroc har alltid tagit socialt ansvar
och det tycker jag är bra. I Borlänge är vi till exempel
med och sponsrar idrottsföreningen Dalkurd som
låter ensamkommande flyktingbarn träna fotboll och
kampsport flera gånger i veckan.
Ni har ökat i attraktivitet bland studenter i under
sökningen FöretagsBarometern, varför tror du att ni
har gjort det?

– Jag tror att det till viss del beror på intresset för vårt
traineeprogram där vi fick in mellan 200 till 300 ansökningar till våra fem platser. Sedan syns vi även mer och
mer externt, säger Tim.
Midroc har etableringar i bland annat Tyskland,
Sydafrika, Saudiarabien, Indonesien och Indien. Finns
det möjlighet att göra karriär utomlands hos er?

– Vi är ett internationellt företag. Våra chefer öppnar för den möjligheten när vi har medarbetarsamtal.
Det känns bra att de uppmuntrar oss till att utvecklas,
det gör att man alltid känner sig sedd och hörd, säger
Kharman.
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Utbildning: Kemiingenjör,
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Tim
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Titel: Automationsingenjör, Midroc Automation.
Utbildning: Elektroingenjör, KTH, examen 2011.

Hur ser ert kompetensbehov ut, är det någon yrkes
kategori som är extra intressant?

– På min avdelning är vi i behov av programmerare och
projektledare. Vi har unga och drivna talanger vilket
är jättebra, men vi vill balansera upp det med personer
som har mer erfarenhet. Om det finns programmerare
eller projektledare som gillar utmaningar så ska de
söka sig till oss. Vi har stora jobb som ofta är väldigt
komplicerade vilket gör att vi har lite mer att erbjuda
än andra företag, säger Tim.

Midroc
Midroc erbjuder tekniska
lösningar för industri, bygg,
fastighet och miljö. Dessutom
investerar Midroc i svenska
innovationsföretag. Midrocgruppen omsätter 5,8 miljarder
kronor och har totalt 3 300
anställda. Midrocgruppen ägs
av Mohammed Al-Amoudi och
familjen Wikström och bildades
1996 genom att ett antal välrenommerade entreprenadföretag förvärvades.
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