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På 
rätt spår

Mantena har som specialist inom underhåll av rälsgående 
fordon en lång tradition inom järnvägsdrift i Norden.
Vår kompetens spänner idag över allt från de största och 
tyngsta lokomotiv, till de minsta och mest avancerade kom-
ponenter. 

Mantena karaktäriseras av duktiga och dedikerade med- 
arbetare som varje dag arbetar för att kunder och passag-
erare skall ha tillgång till hela, säkra och rena fordon – bok-
stavligt talat. Vår unika erfarenhet och kompetens inom 
underhållsbehov och logistikhantering, gör oss till en viktig 
samarbetspartner för varje aktör vid järnvägen. 

Vår ambition är att Mantena skall befästa och stärka  
positionen som en nytänkande aktör i en framtidsinriktad 
bransch. Genom att kontinuerligt stärka vår kompetens och 
förbättra våra processer, bidrar vi till fortsatt tillväxt och ut-
veckling inom detta område.

INTRODUKTION



VERKSAMHET OCH PLACERING

Strategisk placering,  
ökad tillgänglighet

Mantena är ett statligt aktiebolag med verksamhet fördelad 
på flera enheter i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Oslo. Verksamheten i Sverige bedrivs genom dotterbolaget 
Mantena Sverige AB, med huvudkontor i Helsingborg.

Alla våra verksamheter är lokaliserade på centrala platser i 
järnvägsnätet, vilket säkerställer effektiv logistik och god till-
gänglighet. Målet är att skapa hög förutsägbarhet och ökad 
lönsamhet med hänsyn till kundernas produktionsbehov och 
materialets bruksvärde.

Affärsidé
“Mantena skall med duktiga medarbetare leverera konkur-
renskraftiga underhållstjänster. Vi skall ge ett viktigt bidrag 
till utvecklingen av ett samhällsnyttigt och effektivt trans-
portalternativ.’’

Certifieringar
Inom Mantena arbetar vi systematiskt för att nå vår vi-
sion. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa oss till ett allt 
mer öppet Europa och säkerställa överensstämmelse med  
befintliga och nya krav, regelverk och standarder. Formella 
certifieringar utgör en viktig del i detta arbete.
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Vision
’’Mantena skall vara i framkant inom  
underhåll av rälsgående fordon i Europa.’’



Mantena är i dag certifierat i enlighet med följande standarder och krav:
• Företagscertifiering enligt EU-förordning F-gass 842/2006 med underförordning 303/2008
• SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet – Krav 
• SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem
• EN 15085-2 Railway applications – Welding of railway vehicles and components (Järnvägar 

– Svetsning av järnvägsfordon och –komponenter)
• ECM Maintenance Delivery Function, ECM-certifikat baserat på förordningen EU 445/2011 

– (för enheterna vid Grorud, Hamar och Marienborg)

Mantena arbetar med certifiering för NS-EN ISO 45001 Arbetsmiljö. Vi arbetar även med att 
bli en totalleverantör inom ramen för ECM-regelverket; förordning EU 445/2011 

Dessutom är Mantena godkänt av kunder och som utbildningsföretag inom flera fackområden. 
Vi har även flera specialcertifieringar som är knutna till olika operationer.

Narvik

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Drammen
Skien

Hamar

Kongsvinger

Stockholm
Västerås

Helsingborg

Oslo



Underhåll
satt i system 

Inom Mantena har vi en bred och djupgående kompetens 
inom rälsgående fordon om rälsgående fordon. Vi vet vilket  
slags förebyggande underhåll och vilka uppgraderingar som krävs 
vid varje särskilt tillfälle för olika slags tåg – samtidigt som vi har 
kunskap om gällande standarder och säkerhetskrav från kunder och 
myndigheter.

Mantena utför alla nödvändiga tjänster inom systematiskt under-
håll. Det innebär att fordon underhålls i rätt tid och på rätt sätt – i 
överensstämmelse med alla tekniska specifikationer, i enlighet med 
godkänd dokumentation och med hänsyn till användningsområde.

Vårt flexibla underhållssystem har stor kapacitet och hög grad av 
kontroll vid fordonsparken – från huvudenheter och ner på kompo-
nentnivå. Dessutom kan vårt underhållssystem enkelt kombineras 
med andra system för underhåll, produktion och ekonomi.

Förmågan att vara systematisk och flexibel skapas genom det  
goda samspelet mellan människor och teknologi. Våra duktiga plan-
erare, ingenjörer och yrkesskickliga medarbetare säkerställer att 
rätt saker blir gjorda – och att de blir gjorda på rätt sätt. Med andra 
ord – underhåll satt i system.

TJÄNSTER OCH FACKOMRÅDEN
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Våra tjänster 
• Underhåll av persontåg
• Underhåll av godståg
• Underhåll av komponenter
• Underhåll av anläggningsmaskiner
• Ombyggnad och modifieringar
• Övriga verkstadstjänster
• Tekniska tjänster



PERSONTÅG

Alltid en- ligt 
tidtabell

Persontågsoperatörer har stränga krav på säkerhet, komfort 
och inte minst punktlighet. Med system i världsklass och ru-
tiner för förebyggande underhåll, bidrar Mantena till att po-
tentiella  bidrar Mantena till att potentiella fel elminieras så 
att de inte uppstår när tåget är i drift så att de inte uppstår 
när tåget är i drift.
 
Mantena utför alla typer av underhåll över hela spektrumet 
inom persontåg – från traditionella motorvagnar till moder-
na höghastighetståg.
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Postboks 1134, 6001 Ålesund   |   Besøksadr.: Sjømannsvegen 9. 6008 Ålesund
Tel: +47 70 10 32 90   |   osm@services-motor.no   |   www.services-motor.no

Leverandør av deler til Den Norske Jernbane: 
NSB, Mantena, Cargonet og Baneservice

Reservedeler til dieselmotorer for Marine og Industri:
Mercedes, MAN og Scania



PERSONTÅG

Tjänster/Kompetens
• Trafiknära underhåll (primärt spår- och banunderhåll)
• Tungt underhåll
• Korrektivt underhåll
• Tekniska modifieringar
 
 
Fordon/Material
• Lokomotiv (el/diesel)
• Motorvagnar (el/diesel)
• Personvagnar
• Sovvagnar

Bodø

Trondheim

Bergen

Stavanger

Drammen
Skien Stockholm

Västerås

Helsingborg

Oslo
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Over 80 years of experience 
delivering upholstery fabrics to 
the European railway market

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS is a prize-winning and
innovative manufacturer of design textiles. We guarantee
flexibility, fast delivery and custom-made fabrics because
we have the entire production process, from raw material
to finished product, in our own mill. We can turn any idea,
big or small, into a reality.     

ALL FIRE AND SAFETY STANDARDS. 
EN ISO 9001 · EN ISO 14001 · QUALITY ENVIRONMENT SAFETY

www.gu.no



GODSTÅG

Förutsägbart
= kostnadseffektivt  

I likhet med dagens persontrafik, har modern godstransport 
på järnvägen stränga krav gällande säkerhet och punktlighet. 
Inom Mantena har vi därför ett kontinuerligt fokus på under-
hållssystem som baseras sig på att vara «förberedd». 

Genom att arbeta förebyggande, avhjälpa skador och byta 
ut utslitna delar i fordonens naturliga driftpauser, reducerar 
vi kraftigt risken för oförutsedda driftstopp och byter ut ut-
slitna delar i fordonets naturliga driftspaus, begränsar vi att 
oförutsedda driftstopp uppstår. På så vis bidrar vi till att göra 
godsföretagens vardag lite mer förutsägbar och därmed mer 
kostnadseffektiv.

Tjänster/Kompetens
• Trafiknära underhåll (primärt spår- och banunderhåll)
• Tungt underhåll
• Korrektivt underhåll
• Tekniska modifieringar 
 
Fordon/Material
• Elektriska lokomotiv
• Godsvagnar
• Diesellokomotiv Narvik

Trondheim

Kongsvinger
Oslo
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Din partner for elektromekanisk
service og reparasjon av

roterende utstyr

Tilstandskontroll

Engineering • Feltservice

Norges største verksted med
Europas største uavhengige 

vakuum-trykk impregneringsanlegg

DIN RELIABILITY PARTNER

firmapost@kmoas.no |  tel: 55 94 34 00
24/7 service: 46 85 55 35

Vi gjør oppdrag for Mantena AS og er i 
videre utvikling med spesialtransport. Vi har 
en egen verksted avdeling på Mantena AS 
Grorud, der vi tar på oss små og store jobber.

Vi håper på godt
samarbeid i fremtiden.



Schunk Carbon Technology –  
world class in railway applications

Schunk Carbon Technology has been developing 
and manufacturing top quality products for railway 
technology for more than 90 years. Schunk products 
such as carbon brushes, brush holders, brush rockers, 
earthing contacts, as well as carbon sliding strips, 
pantographs and third rail systems are used world-
wide by reknown producers and operators of high 
speed trains, long-distance trains as well as trams and 
traction vehicles.

Schunk carbon sliding strips are used in AC-systems 
as well as in DC-systems. For increased operating 
security Schunk offers sliding strip designed with
integrated carbon coated end horns or in fully carbon 
design with internal carrier (All carbon design).  
Constructions with rupture detector (ADD) contribute 
to active security.www.schunk.se | Phone +46 474 295 00



ANLÄGGNINGSMASKINER
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Unik kompetens,
olika kunder

Mantena har bred och omfattande erfarenhet inom underhåll  
och modifiering av olika typer av anläggningsmaskiner och arbets-
vagnar. Vi kan även åta oss specialtillverkning av komponenter och 
reservdelar till dessa. 
 
Vår unika kompetens inom detta område gör oss till en viktig sam- 
arbetspartner för olika operatörer på marknaden.

Tjänster/Kompetens
• Underhåll av rälsgående anläggningsmaskiner
• Modifiering och ombyggnad av rälsgående anläggningsmaskiner
• Produktion av komponenter och reservdelar
• Produktion och leverans av lättviktiga anläggningssläpvagnar
• Projektering/montering och driftsättning av ATC-system
• Leverans av elektriskt och dieseldrivet reservdelsmaterial/ 
  rullande järnvägsmaterial/fordonspark (Zephir)

Trondheim

Hamar

Oslo



En viktig del 
av helheten

Mantena utför reparationer, modifiering och underhåll av alla 
typer av komponenter i olika rälsgående fordon – från pneu-
matiska och mekaniska, till elektriska och dieselbaserade.
 
Med högkvalificerad yrkespersonal och högteknologisk ut-
rustning, skapar vi fundamentet för professionellt underhåll 
och effektiv logistik i alla led inom detta segment. 

Batteriverkstad
• Reviderar och reparerar alla typer av alkaliska batterier
• En av få verkstäder med denna typ av kompetens i Norge
• Batterier till järnvägsrelaterad verksamhet
• Hög kompetens och leverans enligt avtalad tid

KOMPONENTER

MSX Ni-Cd battery Compact high power for railways
MSX delivers the high power capacity demanded for electrical system 
backup, including magnetic braking (tram-trains, tramways, EMUs and 
high speed trains), and for diesel engine starting (locomotives and DMUs).

Putting an MSX battery onboard ensures:

• High power performance, even at extreme temperatures
• Compact footprint, saving weight and space
• Minimal and simplified maintenance
• Reliable service for 15 years
• Optimized life cycle costs www.saftbatteries.com
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KOMPONENTER

Tjänster/Kompetens
Pneumatiska komponenter
• Underhåll av ventiler och tryckluftskomponenter för  

alla typer av rälsgående fordon
• Underhåll och reparation av kompressorer
 
Mekaniska komponenter
• Underhåll, reparation och modifieringar av hjul, boggi 

och stötdämpare
• Underhåll av automat- och kortkoppel
• Översyn, service och underhåll på alla typer av 

transmissionssystem och ZF-växellådor
• Termisk sprutning för återuppbyggnad av nedslitna 

komponenter
• Varm- och kallpressning av hjulskivor
•  
Elektriska komponenter
• Underhåll och reparation av transformatorer, traktions- 

motor och motor
• Underhåll och reparation av strömavtagare (pantografer), 

omformare och batterier
• Underhåll av kontaktbryggor till  

drivmaskiner/växelomkopplare
 
Diesel
• Översyn/reparation av injektorer/dieselspridare
• Översyn/reparation av dieselpumpar/regulatorer
• Testkörning i bänk m/optimering och analys av 

dieselmotorer med hänsyn till utsläpp och 
prestanda

• Översyn och reparation av  
dieselmotorer

Trondheim

Hamar

Oslo
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BOGGIFJÆRER

Europe’s leading manufac turer of springs, stampings and pressings   |   www.lesjofors.no

Lesjøfors AS  •  Professor Birkelandvei 24A, 1081 Oslo
Tlf 22 90 57 00  •  Fax 22 90 56 90  •  info@lesjoforsab.com

Lesjøfors produserer boggifjærer og fjærer for bremsesystem til de fleste boggiprodusenter i Europa.
Stort utvalg av lagerførte industrifjærer og gassfjærer i Oslo.



Your natural partner
in subcontracting!

Certified in
ISO 9001:2008 - TransQ - EN15085-2 CL1 - EN ISO 3834-2

You will find our components in bogies, chassis, interior, frames,
links, footsteps, ascent handles, poles, bushings, shafts, bolts, nuts,

pallet system for wheels, test details and prototypes.

Welcome to visit us at www.tmw-sweden.se
+46 26 4573921 /  +46 70 5091058



Sales
Distribution
Revision
Maintenance
Of the outmost within railway applications
in the Nordics and the Netherlands ojd.no      |      ojdahl.nl     |     buffers.se

FORCE Technology Norway AS har 
en betydelig kapasitet innenfor 
inspeksjon, og kan i tillegg hente 
både kapasitet og spisskompetanse 
fra søsterselskap i Sverige og 
morselskap i Danmark. I Norge har 
vi over 65 NDT- og sveiseinspektører 
lokalisert over hele landet.
 
Siden starten av år 2000 har FORCE 
Technology Norway vært en aktiv 
aktør innenfor inspeksjon/ kontroll av 
forskjellige typer rullende materiell 
som trikk, t-bane, lokomotiv, 
gultmateriell og flere typer togsett.

Vi utfører Nivå 3-tjenester og NDT- 
inspeksjon på boggi, akslinger, 
hjulbandasjer på lokomotiv, t-bane, 
tog og trikk. Vi har i tillegg utviklet 
ultralyd- og virvelstrømskanner 
for flere kunder innenfor rullende 
materiell.

www.forcetechnology.com/no

Slapp av.
FORCE Technology har sikret 
tilstanden, sånn at du kan 
tenke på noe annet.



UNDERGOLVSSVARV

Effektiv
hjulsvarvning

Vid våra tre drift- och underhållsenheter i Oslo, 
Drammen och Trondheim har vi moderna och 
effektiva undergolvssvarvar. Svarvarna möjliggör 
snabb svarvning genom att vi kör fordonet över svar-
ven utan demontering av hjul. Vi utför svarvning en-
ligt fastställd tid och färdigställer enligt avtalad tid. 
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PROJEKT 

Från reparation
till modifiering

Mantena har lång erfarenhet inom skadereparation, om- 
byggnad och modifiering av rälsgående fordon. Tjänsterna 
är organiserade under en egen projektavdelning vid Grorud i 
Oslo, som disponerar över faciliteter som är specialanpassade 
för denna typ av arbete.

Den 7 000 kvadratmeter stora verkstaden har 400 m spår – 
varav 320 meter med spårgrav – för små och stora arbeten på 
persontåg, spårvagn, godståg och infrastrukturmaterial. Pro-
jektavdelningen har även ett nära samarbete med vår kompo-
nentproduktion som har spetskompetens inom drivverk/väx-
ellådor och pneumatik.

Lokalerna rymmer en 64 meter lång lackeringshall, en hall 
för sandblästring för objekt på upp till 30 meter, fullt utrustad 
snickeriverkstad, maskiner för bockning eller skärning av 
metallplattor och riktbord för svetsning. Mantena är en av få 
verkstäder i Skandinavien som är certifierad för svetsning på 
rälsgående fordon i enlighet med standarden EN 15085-2.

Alla arbeten utförs av högkvalificerad personal med olika typ-
er av specialutrustning. Vi har även egna mobila arbetsteam 
för mindre uppdrag inom lackering, mekaniska respektive  
elektriska modifieringar. Genom att bistå våra driftverkstäder 
lokalt på Østlandet och i Trondheim, bidrar vi till att reducera 
både nedtid och transportkostnader.

WILLBRANDT GUMMITEKNIK A/S GIR DEG ET MER 
FLEKSIBELT TOGVEDLIKEHOLD – VI TILBYR RESERVEDELER 
AV HØY KVALITET FRA TYSKLAND!

Fra vårt store lager i Haslev sør for København, leverer vi daglig viktige 
deler til både primærfjæring og sekundærfjæring på skinnegående 
kjøretøy i hele Norden. 

I tillegg leverer vi andre nødvendige deler til tog, som profiler til 
vinduer, snøbeskyttelse eller gjennomgangsbelger. Ikke nøl med å 
kontakte oss før en planlagt revisjon eller ved akutte behov. Vi hjelper 
dere med stort og smått.

Vi lagerfører produkter fra GMT, Contitech SchwingMetall og MEGI 
samt Polyurethan Technik Wagenfeld.

WILLBRANDT Gummiteknik A/S • Finlandsgade 29, DK-4690 Haslev • Tel.: +45 56870164
www.willbrandt.dk / www.willbrandt.se
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Modern
lackeringshall

Mantena har en av Norges största och mest moderna 
lackeringsanläggning. Vår lackeringshall är 64 meter 
lång, med kapacitet för stora objekt. Vi disponerar 
även över ett eget område för glasfiberreparationer 
och egen lackeringsbox för mindre komponenter.

PROJEKT



Stolt leverandør  
av Mantenas  

togvaskemaskiner 
www.westmatic.com 

Match bearing service life to your wheelset maintenance schedule
New 1.7 million km tapered bearing unit for passenger trains

SKF Norge AS, www.skf.no, +47 900 78 605 
The Power of Knowledge Engineering

® SKF is a registered trademark of the SKF Group  |  © SKF Group 2015  |  Certain image(s) used under license from Shutterstock.com.

Det er vi som kan
reparasjon og vedlikehold! 

www.castolin.com

HAANES IMPORT AS
Leverandør av

spesialsikringer fra Sveits

Haanes Import AS - Postboks 75, N-1332 Østerås
Telefon: 67 14 83 00 • e-post: unni@haanesimport.no

E. Brosstad kjemi as
E. Brosstad kjEmi a/s

Boks 33 mortensrud - 1215 oslo
tlf. 64 86 55 23 - Fax 64 86 55 10

e-post: brosstad@online.No
www.vaskemidler.no



For å kunne møte den kraftige økningen i antall reisende, kjøper og moderniserer NSB nå tog for 
flere milliarder kroner. Økte investeringer gir økt kapasitet på både lokaltog og regiontog. Sammen 
med utbygging av ny infrastruktur i østlandsområdet og endringer i ruteplanen har tilbudet blitt 
betydelig bedre – med hyppige avganger og kortere reisetid. Kundene har svart med å strømme til toget.

På sporet av fremtiden
Tog er miljøvennlig. En jernbane med dobbeltspor kan frakte like mange 
passasjerer som to firefelts motorveier. Det gjør toget til fremtidens transport-
middel. For NSB er derfor den viktigste oppgaven å bidra til at flere kan reise 
med toget. 

nsb.no

Foto: NSB / Ole Walter Jacobsen 



Landets største leverandør av slanger, 
slangetilbehør, sveiseprodukter 
samt drift- og vedlikeholdsprodukter

Landsomfattende - 24 timers service - www.tess.no www.kgk.no

TEKNISKA TJÄNSTER

Till minsta 

detalj

Mantena har bred och omfattande erfarenhet från olika typer 
av tågunderhåll och tekniska utmaningar. Vår filosofi om att 
fordonet så snart som möjligt skall tillbaka i normal drift, har 
skapat grunden till en effektiv underhållsplanering som up-
prätthålls av goda logistiklösningar.

Mantenas tekniska avdelning har underhåll som ett eget 
fackområde. Här definieras olika behov och problemställnin-
gar ner till minsta detalj, som resulterar i en skräddar- 
sydd lösning som är anpassad till varje enskilt uppdrag – så  
optimalt för kunden som möjligt. 

Teknisk kompetens
• Ritning/konstruktion
• Statusloggning
• Projektledning
• Analys
• Felsökning (systemfel)
• Teknisk kontroll
• Dokumentation
• Tekniska rapporter/beräkningar
• Engineering av tekniska lösningar/modifieringar
• Reservdelar och reservkomponenter
• Förbättra underhållsprogram
• Optimering av underhållsplaner
 
Ingenjörskompetens
• Kraftelektronik/Elektroteknik
• Cybernetik
• Mekanisk
• Maskinteknisk
• Pneumatik
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SÄKERHET OCH KVALITET

Endast det bästa
är bra nog

Mantena bedriver verksamhet på en marknad med allt  
strängare krav på säkerhet och kvalitet i våra leveranser. 
För att vara i framkant inom underhåll av rälsgående for-
don i Europa, skall vi göra saker på rätt sätt första gån-
gen och vara en framstående aktör när det gäller konti- 
nuerlig förbättring.

För att undvika skador på människor och material, har vi ef-
fektiva verktyg för säkerhets- och riskstyrning. Med hjälp av 
etablerade processer med hjälp av väl etablerade processer 
kartlägger vi riskområden och granskar händelser så att vi 
kan implementera korrigerande och förebyggande åtgärder.

Mantena har etablerat och implementerat ett processinriktat 
lednings- och styrningssystem där kundkrav, myndighets- 
krav och egna krav tillvaratas. Vi har även egna processteam 
för att säkerställa att vi alltid tillämpar bästa praxis inom 
hela företaget.

Kontinuerliga förbättringar utgör en del av vår vardag.  
Styrning och kontroll av våra processer är avgörande för 
att på bästa sätt tillgodose våra kunders högt satta krav. 
Mantena arbetar enligt LEAN – en filosofi där avsikten är att 
göra mer med mindre, för att öka värdeskapande arbete.
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Mantena är certifierat enligt NS-EN ISO 9001 och auktor-
iserat och godkänt av kunderna för att utföra underhåll på 
rälsgående fordon och tillhörande komponenter.



MILJÖ

Mantena är certifierat enligt NS-EN ISO 14001. Det genomförs årliga 
bedömningar och utvärderingar av företagets miljöåtgärder och huvud-
sakliga miljöaspekter.



Vi tar 
ansvar!

Marknaden ställer allt strängare miljökrav och tåg är ett klimat-
vänligt transportmedel för både gods och passagerare. I egen-
skap av betydande och framstående underhållsleverantör i Nor-
den, har Mantena som målsättning att inte orsaka någon skadlig 
påverkan på den yttre miljön.

För Mantena är miljömedvetenhet och energibesparing i alla led 
en central målsättning. Vi har genomfört en rad åtgärder – bland 
annat med hänsyn till energibesparing, kemikalieanvändning, 
avfallshantering och inte minst miljöutbildning för våra anställda.

Det finns ett flertal järnvägssträckor som inte är eldrivna och 
där det fortfarande används dieselmaterial. Mantena har hög 
kompetens och en av de bästa utrustningarna som finns när det 
gäller finjustering av diesellokomotiv – både med hänsyn till för-
brukning och utsläpp.

Miljö är en central del inom modern järnvägsdrift. Inom Mante-
na arbetar vi därför kontinuerligt med hur vi kan förbättra oss. 
Genom grundlig kartläggning av miljöaspekterna i vår verksam-
het, skapas underlaget för till vårt fortlöpande arbete inom detta 
område.   37



REKRYTERING

Järnvägen 

är framtiden

I en tid då fokus på miljö och hållbarhet växer, blir tåg ett allt 
viktigare transportmedel. I kombination med att rälsgående 
fordon blir mer teknologiskt avancerade, fordrar detta även 
ett tillflöde av ny kompetens inom Mantena.

Vår kompetens och erfarenhet inom underhåll av rälsgående 
fordon har skapat en unik miljö – i både Norge och inter-
nationellt. För att upprätthålla våra ledande position även 
i framtiden, har vi inom Mantena kontinuerligt fokus på 
rekrytering av kompetenta och yrkesskickliga medarbetare.

Intag av lärlingar och praktikanter är en naturlig del av vår 
rekryteringspolitik. Flera av våra medarbetare i ledande po-
sitioner har avancerat inom vårt företag. Har du de rätta 
egenskaperna, viljan och ambitionerna, är kanske Mantena 
arbetsplatsen för dig!

Mantena erbjuder intressanta och utmanande arbetsupp-
gifter inom framtidsinriktad fackområde. Vi erbjuder goda 
yrkesmässiga och personliga utvecklingsmöjligheter, i nära 
samarbete med kunder och kollegor.

Vill du bli lärling och praktikant hos Mantena, registrera 
dig på vigo.no
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