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Pressmeddelande 2010-02-02

Semantix skriver ramavtal för språktjänster med Boliden AB
Språk- och kommunikationsföretaget Semantix har tecknat ramavtal med
Boliden AB. Det nya avtalet omfattar alla språktjänster: översättning av bland
annat tekniskt material och avtal, skribenttjänster och utbildning. Tillsammans
med de senaste årens tillväxt för Semantix i Norrland kan detta leda till
nyanställningar i Umeå.
– Vi är väldigt glada över att få
förtroendet att bli Boliden AB:s

Snabbt växande lokalkontor i Umeå

leverantör av språktjänster. Det

Semantix lokalkontor i Umeå tar hand

är särskilt roligt eftersom Boliden

om kunder i hela Norrland, inom både

verkar både på den lokala och

den offentliga sektorn och det privata

globala marknaden, precis som vi,

näringslivet. I nuläget arbetar sju

säger Maria Lundström, kund-

personer på kontoret och de senaste

ansvarig på Semantix i Umeå.

åren har antalet kunder i regionen

Semantix är Europas ledande

ökat kraftigt.

leverantör av kvalificerade språk-

– Vi har haft en väldigt positiv tillväxt

och kommunikationstjänster och

de senaste åren och avtalet med

har lokalkontor över hela landet.

Boliden är ett bra kvitto på vårt hårda

I dag finns Semantix från Malmö

arbete, säger David Karlsson, region-

i söder till Umeå i norr – samt i

chef på Semantix. Vi undersöker nu

Norge och Finland. Företaget

möjligheten att rekrytera ytterligare

samarbetar med över 5 000 över-

personal för att möta en ökad efter-

sättare, tolkar och språkkonsulter

frågan och våra kunders växande

över hela världen.

behov.

Boliden är ett ledande europeiskt
metallföretag. De arbetar huvud-

För mer information:

sakligen med zink och koppar och

David Karlsson

deras verksamhet är uppdelade i två

Regionchef, Semantix Umeå

affärsområden: gruvor och smält-

Telefon: 090-200 88 51

verk. Boliden har cirka 4 600
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Mejl:

david.karlsson@semantix.se
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För mer information:

Maria Lundström
Kundansvarig, Semantix Umeå
Telefon: 090-200 88 52
070-7232644
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