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Enics Sweden AB i Västerås
– ett av 2012 års Produktionslyftsföretag!

Som ett led i att stärka sin och sina kunders
konkurrenskraft beslöt Enics Sweden AB 2011 att
söka till Produktionslyftet. I december samma år
blev de godkända och i januari genomfördes en
kick-off inför satsningen.
– Vi ser nu en möjlighet att förbättra produktionsprocessen som helhet och även involvera
tjänstemannasidan i utvecklingen, berättar Enics
Operation Manager Anders Hansson. Med hjälp av
Produktionslyftet ska vi effektivisera verksamheten
och därigenom skapa en ännu större kundnytta och
ytterligare stärka den globala konkurrenskraften.

Enics ”ax till limpa”-service från ingenjörstjänster
och serieproduktion till After Sales, Sourcing och
Supply Chain Management.
– Produktionslyftet ger oss en bra struktur och stöd,
men det är engagemanget från alla på företaget
som är det viktigaste, säger Anders Hansson.
Satsningen omfattar hela företaget, från ledning och
administration till projekt och produktion.

För att Enics anläggning i Västerås även i
fortsättningen ska ligga i framkant med leveranser
av elektronik gäller det att på ett flexibelt sätt med
hög leveransprecision kunna förse kunderna med
kvalitativa produkter i rätt tid och till rätt pris. Arbetet
med Produktionslyftet står för en kraftfull satsning
på den inre effektiviteten.
Målet för Enics är att vara förstahandsvalet
för tillverkning av professionell elektronik inom
segmenten energi, industriell automation, transport,
fastighetsautomation och instrumentering. Som en
av de största kontraktstillverkarna tillhandahåller

Operation Manager Anders Hansson nås på tel
021-17 95 82 eller anders.hansson@enics.com

Enics är ett schweiziskt företag med finska Ahlstroms
Capital som huvudägare. Företaget levererar framför allt
produktions- och ingenjörstjänster till kunder inom industrielektroniksektorn och har i Västerås 280 medarbetare.
Omsättningen i Sverige, med anläggningar i Västerås
och Malmö, är en miljard kronor. Huvudkontoret ligger i

Schweiz och Enics
har produktion förutom i Sverige även
i Finland, Kina, Estland, Schweiz och
Slovakien.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Ofta är det de
medelstora företagen som kan dra mest nytta av ett stöd.
De är i stor utsträckning nödvändiga leverantörer till de
stora globala företagen, samtidigt som de i många fall inte

har egen kraft att utveckla sina produktionsprocesser att
hålla världsklass. För att stärka dessa företag så att de
förmår utvecklas i den takt som krävs behövs en samlad
nationell satsning. Detta är Produktionslyftets avstamp.
Läs mer på www.produktionslyftet.se!
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