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Nya ansikten 
och nya befattningar

Christer Kajsjö, Magnus Westin, Sara Lindgren och Claes-Erik Ekström.

Det händer mycket på Steeltech för tillfäl-
let. Bland annat kan vi presentera en ny in-
köpschef och en ny servicechef samt ett antal 
medarbetare som fått lite andra befattningar.

Vi börjar med vår nya inköpschef som heter 
Sara Lindgren och som började sin anställ-
ning hos oss i mitten av december förra året. 
Sara kommer närmast från Beijer i Alingsås 
där hon sålt kök och badrum i tre år. Dess-
förinnan jobbade hon på Ascom i Herrljunga 

och dessförinnan på Atlet i Mölnlycke – på 
båda ställena som inköpare.
Varför Steeltech?
– Ett lagom stort företag med god överblick, 
korta beslutsvägar och en stor potential på 
inköpssidan vad gäller strategiska inköp, sä-
ger Sara.
Vad visste du om Steeltech förut?

– Egentligen inte så mycket mer än att de 
jobbade med storkök.



Nyhetsbrev med senaste nytt från SteelTech.

SteelTech i Alingsås AB • Lärkvägen 4 • 441 40 Alingsås • Sweden
Tel: +46 (0)322-66 89 30 • Fax: +46 (0)322-108 70

www.steeltech.se • marknad@steeltech.se

Nr 1, april 2018

Nyheter från

Och hur känns det då så här efter de första 
100 dagarna?

– Det känns jättebra. Steeltech är ett väl-
mående företag med en skön atmosfär. Se-
dan är det kul med ett expansivt företag som 
vågar satsa – inte minst med den föreståen-
de flytten i tankarna. Det ska bli både kul och 
utmanande.

Sara är 42 år och bor med man och tre 
barn (12, 9 och 5 år) i Alingsås. Hon gillar att 
träna på gym och tillbringa tid i sin stuga vid 
Anten.

Vi säger också välkommen till Christer Kaj-
sjö – ny servicechef efter Johan Wahlström 
sedan 1 februari. Christer är 45 år och bor 
i Floda med fru och två barn (14 och 12 år) 
och han har onekligen en brokig bakgrund att 
falla tillbaka på rent yrkesmässigt.
Berätta mer!

– Ja, i grund och botten är jag utbildad inom 
drift och underhåll. Jag har bland annat job-
bat på elverk med högspänning. Likaså inom 
produktion på en bilindustri där jag sysslade 
med logistik, drift och underhåll. Sedan har 
jag varit egen företagare och jobbat som 
projektcontroller på Volvo samt med affärs-
utveckling.
Och nu alltså Steeltech?

– Ja, via en bekants bekant fick jag reda på 
att man sökte en ny servicechef här och jag 
tror att min breda bakgrund och erfarenhet 
tilltalade dem som tillsatte tjänsten.

Vad år då dina första intryck av Steeltech och 
hur trivs du?

– Jag trivs alldeles utmärkt. Det är ett spän-
nande företag med en intressant framtid och 
många duktiga medarbetare som hjälper mig 
in i min nya roll så här i början. Det känns 
väldigt inspirerande och varierande måste 
jag säga.

På fritiden har Christer fem stora intressen 
– matlagning, löpning, svampplockning, att 
spela golf och snickra.

Vi kan också avslutningsvis nämna att fyra 
andra medarbetare hos oss på Steeltech 
som fått nya, viktiga befattningar/arbetsupp-
gifter. Johan Löfgren är sedan ett tag tillbaka 
kvalitetschef och har redan kommit väldigt 
långt med sitt uppdrag att förbättra och sä-
kerställa både intern och extern kvalitet. 
Claes-Erik Ekström blivit arbetsledare för 
produktion, han har årtionde av erfarenheter 
och skall med en kontinuerlig översikt se till 
att rätt saker produceras på rätt sätt. Magnus 
Westin är arbetsledare i monteringen, han är 
en snabb och direkt länk mellan montering, 
planering och marknad. Robert Magnusson 
är vår nya arbetsledare på service, hans ut-
maning är att vara planerande på kort sikt åt 
sina kollegor samt att han också är verksam 
på fältet och hjälper våra kunder.


