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DEROME TRÄTEKNIK I NÄRA SAMVERKAN MED NYA YH-UTBILDNINGEN

>> UTBILDNINGEN ÄR JU SKRÄDDARSYDD för trä-
husindustrin – det är riktigt, riktigt bra, säger 
Frank Beno, vd för Derome Träteknik som sitter i 
ledningsgruppen för utbildningen. 

Derome är Sveriges största familjeägda träin-
dustri. Inom koncernen finns idag verksamhet 
som täcker in hela kedjan från skog till färdigt 
hus. Behovet av kvalificerade medarbetare är alltid 
stort och speciellt behövs personer med speci-
alistkunskaper av olika slag. När utbildningen i 
produktionsledning för industriellt träbyggande 
startades var Derome delaktiga redan från start. 

– Det här är en unik utbildning som är helt 
skräddarsydd för trähusindustrin. Det är inte så 
ofta man får den möjligheten att vara med och 
påverka en utbildning på det sättet. Det är riktigt, 
riktigt bra, säger Frank Beno som är vd för Derome 
Träteknik och sitter i ledningsgruppen för utbild-
ningen. 

Produktionsledning indu-
striell träbyggnation är en 
YH-utbildning som genom-
förs under två terminer. I 
utbildningen ingår kurs-
moment som blandar både 
byggkonstruktion, lagstift-
ning och teknikutveckling. 

–  Vi har medarbetare som 
har gått den här utbildning-

en när den genomfördes i Sunne, där vi också var 
delaktiga i ledningsgruppen, och det har fallit ut 
väldigt väl. Det som gör den här utbildningen unik 
är att du blir redo att ta nästa steg i din karriär 
till en mer ledande roll i verksamheten, berättar 
Frank. 
BÅDE INSLAGET AV utveckling och ledarskap är 
två delar som Frank Beno framhåller som extra 
viktiga – inte bara för träindustrin utan också för 
individen. 

– Det finns ett stort behov av produktionsledar-
utbildningar inom alla branscher idag. Här här har 
vi en utbildning som ger dig precis det du behöver 
för att kunna utvecklas i din yrkesroll samtidigt 
som du bidrar till utveckling för företaget. Att det 
dessutom sätter fingret på förmågan att bidra till 
effektiviseringar och utveckling är något som är 
oerhört viktigt i dagens träindustri, säger han. 

Derome har under åren varit involverade i ett 
antal utvecklingsprojekt som 
drivs av Träcentrum. 

– Inom Derome så äls-
kar vi ju allt som har med 
trä att göra, så därför är ju 
Träcentrum en viktig samar-
betspartner för oss, avslutar 
Frank. 

DEROME-KONCERNEN ENGAGERADE I TRÄCENTRUMS UTBILDNING

”EN UNIK UTBILDNING FÖR DIG SOM 
VILL TA NÄSTA STEG I KARRIÄREN”
Inom Derome-koncernen finns verksamhet som täcker större delen av träindustrins  
verksamhetsområden. Och behovet av kvalificerade medarbetare med rätt kompetens  
är alltid stort. Det är en av anledningarna till att Derome är engagerade i utbildningen 
Produktionsledning industriell träbyggnation.
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DEROME TRÄTEKNIK

DEROME TRÄTEKNIK ÄR DET BOLAG INOM 
DEROMEKONCERNEN SOM HAR FOKUS PÅ 
TILLVERKNING AV TAKSTOLAR, PREFAB- 
ELEMENT OCH EMBALLAGE. BOLAGET HAR 
TOTALT SJU PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR 
VARAV TVÅ FINNS I NORGE. KUNDERNA FINNS 
BÅDE INOM DEN EGNA KONCERNEN MEN ÄVEN 
BYGGBOLAG, ANDRA ENTREPRENÖRER OCH 
HUSFABRIKER FINNS I KUNDLISTAN. 
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Det här är en unik utbildning som är helt skräddarsydd 
för trähusindustrin. Det är inte så ofta man får den 
möjligheten att vara med och påverka en utbildning 
på det sättet. Det är riktigt, riktigt bra ”

”
Frank Beno
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