KUNSKAP, TRYGGHET & TEAM SPIRIT
CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN
INOM PRODUKTUTVECKLING MED MER ÄN 25
ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN MED VÅRA KUNDER UTGÖR VI EN STARK
ENHET DÄR VARJE ENSKILD SPELARE ÄR EN CENTRAL DEL AV LAGET.
Engagerade ingenjörer ansvarar för att ta fram
innovativa tekniklösningar för uppdragsgivare
inom flera teknikområden. Våra erfarna medarbetare åtar sig helhetsuppdrag där olika typer av
kunskaper samverkar, på plats hos kund eller i
egna lokaler.
Vi är övertygade om att en välmående och trygg
personal presterar bättre. Conmores unika laganda
handlar om att utveckla en filosofi från stommen
av företaget till toppen. En mentalitet som bottnar
i ödmjuk delaktighet och långsiktigt ansvar i
uppdraget och som genomsyrar allt vårt engagemang.
Conmore är en av ägarna i Netgroup Engineering AB och Netgroup Energy AB. Netgroup
Engineering AB ett av de ledande teknikkonsultföretagen inom svensk fordonsindustri. Netgroup Energy AB har sitt fokus mot kärnkraft och
processindustrin. Vi kan genom Netgroup
leverera en bred bas av genuint tekniskt kunnande.

Etablerades 1991 ISO 9001, ISO 14001
Delägare i Netgroup Engineering AB och Netgroup Energy AB

CONMORES VERKSAMHET VILAR PÅ EN VÄRDEGRUND
AV FYRA HÖRNSTENAR. DEN VARMA RÖDA FÄRGEN
SYMBOLISERAR OMTANKE, DEN SOLIDA GRÅ SAMVERKAN, DEN BEHAGLIGA GULATRYGGHET OCH DEN KLARA
VITA ANSVAR. DENNA GRUND UTGÖR FUNDAMENTET
TILL VÅRA KUNDRELATIONER, UPPDRAG OCH VÅRA
MEDARBETARE.

SAMVERKAN MED KUNDER
Tillsammans med uppdragsgivaren utgör
vi ett team. Vår unika samverkan medför
korta beslutsvägar mot uppsatta mål. Mål vi
uppnår gemensamt med våra kunder.
Som kund får du tillgång till något större än
vår breda kompetens. Vi tar ansvar för det
fullgoda resultatet och våra skickliga medarbetare följer upp leveransen regelbundet efter
slutfört uppdrag.
Genom att växa kontrollerat och agerar
långsiktigt i samverkan med våra kunder
bevarar vi våra värden och behåller vår höga
kvalitet.
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TRYGGHET TILL VÅRA ANSTÄLLDA
VÅRA MEDARBETARE SKALL KUNNA KÄNNA
TRYGGHET OCH TRIVSEL MED ARBETET, FÅ
STIMULANS OCH UTVECKLAS I SINA UPPDRAG.
OAVSETT HUR DU ÄR SOM MÄNNISKA ELLER
VILKA KUNSKAPSOMRÅDEN DU HAR, SÅ HITTAR CONMORE ETT UPPDRAG SOM PASSAR
DIG OCH DINA AMBITIONER.
Stimulans skall uppnås dels genom tekniskt
intressanta uppgifter och dels genom olika
aktiviteter både i och utanför arbetet som
stärker de sociala banden kollegor emellan. För
att skapa och upprätthålla vår unika laganda
– Technical Team Spirit – anordnar vi många
interna arrangemang och aktiviteter.
Våra samarbeten med medarbetare är alltid
långsiktiga, vi månar om individen och att alla
känner tillhörighet. Med fasta löner och långsiktiga anställningar grundas personalens ersättning alltid på utbildning och meriter.
Hos oss skall alla känna sitt värde, sin betydelse och en trygghet. Med tryggheten i ryggen
ska uppdragsgivare såväl som medarbetare
känna tillit som bygger på långsiktighet. Vi värnar om att våra medarbetare skall må bra och
utvecklas tillsammans med oss.

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR CONMORE ÄR DET VIKTIGT ATT VÅRA
ANSTÄLLDA FÅR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR
ATT LYCKAS PÅ SINA UPPDRAG. DETTA KAN
VARA ALLT IFRÅN SKAPA NÄTVERK INOM
FÖRETAGET TILL ATT HA KURSER.
På Conmore har medarbetare stora möjligheter till
kompetensutveckling. Vi ansvarar för att våra anställda har stimulerande och utvecklande uppdrag.
Vi hjälper även vår personal att ta nya kliv i karriären
genom nya utmaningar i uppdragen och utbildning.
Våra medarbetare skall under stort eget ansvar alltid
kunna känna ledningens stöd i det dagliga arbetet.
Kön eller härkomst är oväsentliga, det är teknikkunnandet och det personliga engagemanget som är det
viktiga. Den enskildes utveckling och harmoni har en
direkt koppling till Conmores fortsatta framgångar.
Vi har startat upp Kvinnliga ingenjörer på Conmore
(KICO). Detta är ett nätverk vars främsta uppgift är att
stötta och stimulera kvinnor som arbetar på Conmore
till att trivas jobbet. På nätverkets träffar ventilerar
och diskuterar de vad som tycker är bra och vad Conmore kan göra för att skapa bättre förutsättningar.

TALENT NETWORK
VARFÖR BLI MEDLEM I VÅRT TALENT NETWORK?
GENOM ATT BLI MEDLEM I VÅRT TALENT NETWORK FÖRBÄTTRAR DU DIN JOBBSÖKNING
SAMT ANSÖKNINGSPROCESS.
• Mottag jobbrekommendationer som
matchar dina intresse
• Mottag relevant information och uppdateringar från vårt företag
• Dela jobbmöjligheter med familj och
vänner genom sociala medier eller per e-mail
• När kandidater skickar in sitt CV eller går
med i vårat Talent Network får de automatiskt
tips via e-post om fler karriärmöjligheter hos
oss, så snart de blir utannonserade.
• Gå med i vårat Talent Network:
www.conmore.se/karriar

ANSTÄLLDA BERÄTTAR
STÖD OCH TRYGGHET ÄR OERHÖRT VIKTIGT PÅ
EN ARBETSPLATS. JAG KÄNNER EN STOR TRYGGHET OCH ATT JAG HAR LEDNINGENS STÖD I MITT
ARBETE. GENOM ATT MAN FÅR STÖD, SÅ VÅGAR
MAN MER OCH DÄRIGENOM UTVECKLAS MAN
SNABBARE.
När jag kommer till jobbet gör jag något som jag
tycker är intressant, med stimulerande arbetsuppgifter. För mig är det inte bara viktigt att det
går bra på jobbet, utan att man också utvecklas –
något jag har möjlighet att göra på Conmore. Här
utvecklas man i rask takt.
Vi är ett team, så upplever jag det. I början var
Conmore lite av min familj, då jag kom ensam
till Sverige och inte kände någon. Företaget tog
hand om mig och blev min trygghet. Redan från
början kände jag att företaget brydde sig.
Något som främjar lagkänslan är att vi ’conmoriter’ träffas ofta, även om vi inte ses varje dag på
arbetet. Alla känner alla och hjälper varandra. Den
sociala kommunikationen är viktig, det är något
av det bästa med att jobba på Conmore.
Mohammad Abdulrazak, Design engineer

I FRAMKANT INOM FORDONSINDUSTRIN
VI HAR ETT GENUINT KUNNANDE INOM
FORDONSINDUSTRIN EFTER MER ÄN 25
ÅRS ERFARENHET PÅ OMRÅDET. EN KOMPETENS SOM SKÄNKER KUNDEN TRYGGHET OAVSETT VILKEN DEL AV UTVECKLINGSPROCESSEN VI FOKUSERAR PÅ.
KOMPETENSOMRÅDEN:
• Projekt- / Uppdragsledning
• Mekanikutveckling
• CAD / CAE
• El och elektronikutveckling
• Provning
• Analys
• Kvalitet
TEKNIKOMRÅDEN:
• Plast / Plåt / Gjutgods
• El / Mekanik
• Infotainment
• Krocksäkerhet
• Motor och Drivlina
• Interiör / Exteriör
• Mekanisk dynamisk provning
• NVH (Ljud och vibration)
• Test Automation
• HW / SW

ANSVARSFULL PROJEKTLEDNING

Våra tjänster Projektledning och Uppdragsledning täcker in alla moment inom teknik, tidplan,
kostnad samt kvalitet - främst inom mekanisk
konstruktion och elektronik. Vi ansvarar för projektledning i olika skeenden av processen och för
projekt av skiftande dignitet.

SÄKER KONSTRUKTION

Vår kompetens, vår materialkunskap och våra
resurser säkerställer redan tidigt i processen att
konstruktionen fungerar på ett korrekt sätt. Vårt
fokus vilar främst på mekanisk konstruktion och
el-mekanisk konstruktion.

KORREKT VERIFIERING

Verifiering är avgörande i utvecklingsprocessen
för att se om produkten håller uppsatta krav. Vi
har erfarenheten och kunskapen som krävs för att
utföra en korrekt verifiering inom krocksäkerhet,
elektronik-provning och mekanisk provning.

PROCESSINDUSTRI
Inom processindustrin och kärnkraftsindustrin utgörs samarbetet av våra
nära kundrelationer samt granskning
från tredjepart och myndigheter. Med
erfarenhet från förprojektering, projektering till slutlig dokumentation av
färdig installation/produkt har vi en god
förståelse för projektets helhet och
komplexitet.
Våra ingenjörer har kompetenser för
att bemöta branschens höga krav på
säkerhet och dokumentation. Mekanisk
konstruktion av rörsystem och tryckbärande anordningar samt stöd och
upphängningar kompletteras med
utförliga mätningar på plats och
dokumentation.
KOMPETENSOMRÅDEN:
• Teknik-/Konstruktionsledning
• Projektledning
• Installations-/Integrationsledning
• Rör- och anläggningskonstruktion
• Mekanisk Konstruktion
• Anläggningsdokumentation
» Den positiva effekten grundar sig i att
vi tillsammans med kunder och medarbetare samverkar i varje enskilt uppdrag.
Så uppnår vi framgång «
- Joakim Olsson
grundare / ägare

PRODUKTUTVECKLING GENOM LAGARBETE
För att utveckla en idé till färdig
produkt krävs kunskap och erfarenhet inom konstruktion, verifiering
och projektledning. Kompetenser vi
tillämpar gemensamt med uppdragsgivaren.
Våra uppdragsledare driver dagligen utvecklingen av produkter
inom uppsatta ramar för tekniknivå,
tidplan och kostnader. Konstruktörer utvecklar komponenter och
system som uppfyller uppsatta krav
och specifikationer. Inom verifiering
har vi stor bredd med mekanisk
dynamisk provning och elektronikprovning som kärnan i verksamheten.
» Vi vet vad som krävs för att
utveckla en bra produkt kompetens, erfarenhet och ett
strålande samarbete «
- Anders Svensson
grundare / ägare

DELAT LEDARSKAP

Conmore startade i liten skala 1991 och än
idag utgörs kärnan av samma trygga mentalitet och unika laganda. Grundarna och
ägarna Joakim Olsson och Anders Svensson
är företagets tekniska coacher som leder
oss framåt i den skickligaste divisionen.
Vi är övertygade om att samledarskapet är
framtidens ledarskap med sin prestigelöshet och kritiska reflektion ledarna sinsemellan. Att dela upp de styrande positionerna i
företaget gynnar såväl organisationen som
medarbetare med mod, glädje och styrka
som positiva effekter.

Joakim
Olsson
grundare/ägare

Anders
Svensson
grundare/ägare

REFERENSER

KONTAKTA OSS

Siemens Industrial Turbomachinery AB
Calix Automotive AB
Metso Power AB
Alpine Electronics

Conmore Ingenjörsbyrå AB
Taljegårdsgatan 3, 431 53 Mölndal
Conmore Ingenjörsbyrå AB
Dialoggatan 16, 126 26 Hägersten
Conmore Process AB
Taljegårdsgatan 3, 431 53 Mölndal
Conmore Process AB
Norra Storg. 8, 252 20 Helsingborg

Faurecia
Foster Electric
Mobitec AB
Autoliv Sverige AB
Vattenfall AB
Mitsubishi Electric
Automotive Europe B.V
Scania AB
Volvo Personvagnar AB
Volvo Lastvagnar AB
Volvo Bussar AB
Volvo Penta AB

Telefon/växel: 0320-205660
E-post: conmore@conmore.se
Hemsida: www.conmore.se
Facebook: www.facebook.com/conmore.se
LinkedIn: www.linkedin.com/company/conmore-ingenj-rsbyr-ab
Twitter: www. twitter.com/conmore_se
Instagram: www.instagram.com/conmore_se/
Ägare:
Joakim Olsson		 0708-942331
Anders Svensson		 0708-942330

joakim.olsson@conmore.se
anders.svensson@conmore.se

Områdesansvariga:
Marcus Carlsson, Mekanik		0707-505255
Bengt Hedbjörk, El (SW/HW)		0705-597811
Fredrik Hansson, EL (SW/HW)		 0707-511472
Christopher Wärnelöv, Stockholm		0705-305673
Mattias Lassen, Process
0708-118718

marcus.carlsson@conmore.se
bengt.hedbjork@conmore.se
fredrik.hansson@conmore.se
christopher.warnelov@conmore.se
mattias.lassen@conmore.se

