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Telair i Lund förser flygjättar med spetsteknik
Det lilla företaget Telair i Lund tillverkar världsledande och avancerade lasthanterings
system för frakt- och passagerarflyg. Företaget präglas av en internationell arbetsmiljö
med stora möjligheter till en spännande och global karriär.

Företaget Telair som har sina rötter från Ideon
i Lund levererar effektiva och avancerade lasthanteringssystem för passagerar- och fraktflygplan och är världsledande på marknaden.
– Vi är ett specialiserat företag med hög
spetskompetens som uteslutande arbetar med
verkliga branschjättar, säger Victor Broberg,
Head of Operations. Victor började arbeta på
företaget direkt efter att han avslutat sin utbildning och fick redan efter två år möjligheten att
gå från rollen som operativ inköpare till att bli
företagets produktions- och inköpschef.
– Jag kom direkt från skolan när jag började
här och jag tror inte många företag skulle ge
en så pass oerfaren person den chansen redan
efter så kort tid. Tar man för sig här och visar
framfötterna, oavsett position, då har man möjlighet att utvecklas, konstaterar Victor Broberg.
Som del i en koncern där rekryteringar ofta
sker internt finns det stora möjligheter att göra
karriär och samtidigt arbeta globalt. Bland
Telairs kunder finns de stora jättarna, som
Boeing och Airbus, och företaget har produkter
som successivt tar allt större marknadsandelar.
Arbetsuppgifterna är både varierande och
kreativa.
– Vi är världsledande på avancerade lasthanteringssystem för flygplan, såväl passagerar- som

fraktflyg. Vår styrka är att vi ligger i framkant på
utvecklingssidan och är drivande i vår bransch,
säger André Hansson, Product Line Manager
SLC. Telair producerar, utvecklar och säljer
lasthanteringssystem samt ger support från
kontoret i Lund. I Lund ligger fokus på innovation och lättviktsmaterial som kolfiber, en
tredjedel av firman sysslar uteslutande med
utveckling och är central i att driva den framåt.
– Vi är helt enkelt bra på det vi gör och har
en fantastisk sammanhållning, säger André
Hansson. Våra produkter finns med i flera av
de senaste lanseringarna från olika flygplanstillverkare, senast i Boeings flygplansserie 737
MAX som Norwegian under stor uppmärksamhet tog i trafik i somras. Inför produkt
lanseringen genomfördes ett lättviktsprojekt
som sänkte systemvikten med hela 40% vilket
ger en viktig bränslebesparing för våra kunder.
Samtidigt introducerades nya funktioner som
mobil kommunikation för att kommunicera
systemdata till vår underhållsavdelning.
Företaget har högt i tak och en platt hierarki.
– Det spelar ingen roll om jag pratar med en
konstruktör eller med min chef. Vi har en öppen
och okomplicerad företagskultur. Man kan
säga att vi agerar lite som ett familjeföretag,
säger Victor Broberg.

Läs mer på:
www.telair.com

Följ oss på Linkedin:
www.linkedin.com/company/telair-international
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