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SCA till Waterfront Building
Papperstillverkaren sca forest products lämnade under våren

kongresshall med plats för 3.000 deltagare i lokala och inter-

sina kontorslokaler på Stureplan. Nu finns koncernhuvudkonto-

nationella evenemang. Anläggningen kommer även att inne-

ret för SCA lokaliserat till waterfront building, Stockholms

hålla ett hotell med 418 rum, varav hälften med utsikt över både

nya landmärke vid Centralstationen. Flytten genomfördes nyli-

Riddarfjärden och Stockholms Stadshus.

gen och innebär en kostnadseffektiv lösning där man vill spegla

– Vi bygger ett kontorshus som erbjuder yteffektiva, moderna

dagens och framtidens SCA.

kontor med stark miljöprofil och servicekoncept. Att SCA valt

Waterfront Building uppfyller också en rad krav på framtidens

att flytta in i två våningsplan i Waterfront Building ser vi som en

miljövänliga arbetsplats. Hela projektet följer ett miljöprogram

bekräftelse på att vårt koncept håller, säger Christer Olofsson,

för rivning och produktion baserat på livscykelkostnader, vilket

jarl asset management.

innebär att hänsyn tas till hela byggnadens livscykel. Byggnaden,

C&D Snickeri har på uppdrag av inredningsföretaget ab

som är nyproducerad, kommer att uppfylla mycket långt gående

evert Lindelöf tillverkat och levererat snickerier till SCAs nya

miljökrav, baserat på en filosofi kring miljö som handlar om

huvudkontor. Inredningarna består av reception, möbelväggar,

helhet. Waterfront Building byggs med internationell standard

buffémöbel, kappnisch, bord och blomlådor. Snickerierna går

när det gäller service, design och val av material. Byggnaden är

i naturliga kulörer och är bland annat utformade i spännande

dubbelt så bra som EU:s Green Building Standard, det vill säga

vågmönster där man har integrerat marmorsten, teak och mäs�-

mycket energieffektiv.

sing för att höja den exklusiva känslan. Bakom formen står Ida

Waterfront Building har en rad funktioner: dels tjänar den som

Wanler på sandell sandberg.

C&D Snickeri inspirerar unga entreprenörer
sommarlovsentreprenör™ är ett koncept som verkar för att

dem för ett föränderligt arbetsliv men även att öka intresset för

ungdomar i åldern 14-20 år ska få utveckla sina entreprenöriella

företagande. Under årets upplaga medverkade C&D Snickeris

egenskaper genom att driva ett eget företag

Pia Hansson som föreläsare där hon fick dela med sig av sina

som sommarjobb.

erfarenheter från träindustrin.

Konceptet går ut på att ungdomar
erbjuds driva ett sommarjobb som företag utifrån en affärsidé som de själva
har. Syftet med konceptet är framför allt
att stärka ungdomarnas entreprenörs
egenskaper och på så sätt förbereda

”Nästa generations entreprenörer;
Vilken energi, fantasi och kämparglöd!
Det finns hopp om framtiden!”
pia hansson, personalchef på c&d snickeri, om årets deltagare
i sommarlovsentreprenör. bild: sebastian streith.

Rekryteringsdagen sätter fokus
på branschens framtid
Trä- och möbelindustrin har ett stort rekryteringsbehov under de

mässan i Göteborg, den 26 augusti. Under en paneldebatt med

närmsta åren. Siffror pekar på att branschen kommer att behöva

deltagare från näringsliv, Utbildningsdepartementet, skolan

anställa cirka 7.000 nya medarbetare de kommande åren. Bara

med mera, dryftades frågor om vad branschen kan göra för att

under det senaste året anställdes över 2.500 personer.

stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare och varför inte

Företagen måste själva ta ansvar i denna fråga, säger Anna
Sundbom på idc (industrial development centre). Man kan

samarbetet mellan skola och näringsliv fungerar fullt ut trots alla
insatser som görs på området?

själva bidra med att utbilda handledare som aktivt jobbar mot

På plats som paneldeltagare fanns även C&D Snickeris per-

skolan, leder studiebesök och verkligen visar skoleleverna vilka

sonalchef Pia Hansson som drivit frågor i ämnet under lång tid.

möjligheter till intressanta jobb som faktiskt finns, menar Anna.

I skrivande stund är inte resultatet av Rekryteringsdagen sum-

För att lyfta frågan ytterligare arrangerade IDC tillsammans

merat men vi återkommer med mer information i kommande

med TMF (Trä- och möbelindustriförbundet) rekryterings

utgåvor av Finssnickrat.

dagen som gick av stapeln i samband med trä- och teknik-
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