Jobba & etablera
Malung-Sälens kommun är Dalarnas mest företagsamma kommun. Företagskulturen är stark, och cirka 16 procent av den
arbetsföra befolkningen ansvarar för ett företag.
Näringslivet domineras av två starka sektorer: besöksnäring och
industri. Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidområde
och Nordens största turistområde med cirka två miljoner gästnätter
per år. Sälenfjällen är ett starkt turistmål som omsätter cirka 2,5
miljarder kronor per år. Vid högsäsong under vintern rör sig cirka
80 000 personer dagligen i området. Antalet besökare blir också
allt fler även under sommarmånaderna.
Börsnoterade Skistar är den största aktören i Sälenområdet med anläggningar i Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället. Andra
stora aktörer är anläggningarna i Stöten, Kläppen och Högfjällshotellet. Inför varje vinter anställs cirka 2 000 säsongsanställda.
Industriellt har kommunen traditionellt dominerats av skogsbruk och
trävaruindustri. Företag inom branscherna byggindustri, handel och
transport samt privata-, personliga- och kulturella tjänster har ökat
under senare år i takt med en växande turism. Fiskarhedens Trävaru
AB, startade 1923 och är idag, med sina 105 årsanställda och en
sågkapacitet på 270 000 kubikmeter, ett av landets största sågverk.
Teknisk tillverkningsindustri och skinnhandel är andra betydande
branscher i kommunen. Skinnindustrin har en lång och stolt tradition i Malung. PG Elfström är det enda företaget i Sverige som
fortfarande tillverkar skinnkläder. Jofama är kända för att sy mc-kläder, och samarbetar med kända designers för att utveckla trendiga
skinnkläder inom mode och fashion.
Malung-Sälens kommun lyfts fram som ett föredöme på grund av
sin låga ungdomsarbetslöshet. På grund av ett generationsskifte
finns det och kommer även framöver att finnas ett stort utbud lediga tjänster inom kommunen.
Kommunen kan erbjuda en näringslivs- och inflyttarservice, för att
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för den som önskar flytta
till Malung-Sälens kommun eller vid en företagsetablering. Det finns
även ett antal lediga kontors- och industrifastigheter.

Kontakta Malung-Sälens kommun
Telefon: 0280-181 00

www.malung-salen.se

