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Sommarens högtryck behåller sitt fäste på 
Orbit One. Här går fabrikerna för fullt med 
spännande uppdrag för både befintliga 
och nya kunder. Det är glädjande att se 
och även en bekräftelse på att vårt sätt 
att arbeta och bemöta våra kunder är 
omtyckt. Det ger oss mer resurser för att 
fortsätta att utveckla vår verksamhet. 
Nyligen återinvigde vi vår fabrik i Ryssland 
och vi kan nu stoltsera med fördubblad 
produktionsyta med ny effektiv produk-
tionsutrustning för våra kunder samt nya, 

fina gemensamhetsutrymmen.
Men det är inte bara maskiner och 
utrustning vi investerar i. Vi investerar i vår 
personal och vår företagskultur. Det är lätt 
stirra sig blind på de senaste maskinerna 
och utrustningen, men det är med vår 
personal och vår unika företagskultur vi 
kommer fortsätta att växa. Vårt mål är inte 
att bli den största kontraktstillverkaren, 
vi ska bli den bästa. För att nå det målet 
krävs engagemang och en stor lust att 
utmana. Det har vi på Orbit One!

Vill du veta mer om Orbit One, vårt sätt att 
arbeta och vad vi kan erbjuda dig inom 
kontraktstillverkning? Då hoppas jag vi 
ses på Elmia Subcontractor den 13-16 
november eller varför inte slå en signal till 
mig eller någon av våra duktiga medar-
betare!

Ha en riktigt skön höst!
Your product is our mission
Mattias Lindhe
CEO Orbit One

Orbit One har under det senaste 
decenniet vuxit kraftigt och 
är idag ett företag med fyra 
produktionsenheter i tre olika 
länder. I takt med tillväxten har 
det varit viktigt att växa tillsam-
mans med företagskulturen och 
att bibehålla den vilket är en 
konkurrensfördel.
Åse Hamn, Director Human 
Resources, har arbetat intensivt 
med dessa frågor senaste tiden 
då vi har gjort ett omtag av våra 
värderingar.

– Orbit Ones värdegrund är en 
ledstjärna i vårt arbete och talar 
om för oss hur vi ska bemöta 
varandra, våra samarbetspart-
ners och våra kunder. Den 
genomsyrar allt vi gör och ska 
styra oss i vårt sätt att agera 
och bemöta varandra, varje dag 
och i varje situation. Den ger oss 
en tydlighet kring vad vi står för 
som företag och vad vi tycker 
är viktigt. Och den ska kännas 
hela vägen ut till våra kunder och 
samarbetspartners.

– Arbetet med företagskulturen 
är ett ständigt pågående arbete 
där alla medarbetare i alla länder 
är delaktiga. Vi jobbar med pro-
cesser, metoder och procedurer 
som gör våra medarbetare till 
ansvarsfulla, modiga och engag-
erade medarbetare. Alltså att 
vi tar tillvara på medarbetarnas 
klokhet, idéer och vilja att bidra. I 
vår medarbetarpolicy står det att 
“medarbetarskap betyder inom 
Orbit One summan av delak-
tighet, engagemang, ansvarsta-
gande och samspel”.

– Vi brukar säga att vi är 
varandras arbetsmiljö. Värder-
ingarna finns i botten i allting vi 
gör eftersom vi är människor 
som skall samspela tillsammans. 
Resultatet är en organisation där 
medarbetaren är i centrum. Det 
är våra medarbetare som gör 
skillnad! 

Välkommen till Elmia Subcontractor i november!
Vi ses väl på Elmia Subcontrac-
tor 2018! Elmia Subcontractor är 
norra Europas ledande underlev-
erantörsmässa och Orbit One är 
givetvis på plats och berättar om 
det senaste inom effektiv kontrakt-
stillverkning och hur vi kan hjälpa 
ditt företag att maximera avkastnin-
gen på dina produkter genom hela 
produktens livscykel. 

Välkomna!
13-16 november. 
Vi finns i monter B05:62

Öppettider:
Tisdag 13 november 09.00-17.00 
Onsdag 14 november 09.00-17.00 
Torsdag 15 november 09.00-17.00 
Fredag 16 november 09.00-15.00
Gratis entré! 

Registrera dig här: https://www.el-
mia.se/subcontractor/For-besokare/
Entrebiljett/ 

Boka ditt möte redan nu!
Kontakta Director Sales & Marketing,  
Mats Eriksson så bokar vi en tid som passar. 
Telefon 070-67 44 777 eller via  
mail: mats.eriksson@orbitone.se

The Orbit One Way

Vi är långt mer än bara maskiner

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.



Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. Orbit One 
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela 
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, 
inköp, tillverkning och test till logistik och 
eftermarknadstjänster. Företaget är inter-
nationellt verksamt med fyra tillverknings-
enheter i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 700 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden.

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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www.orbitone.se

Efter tolv framgångsrika år i Ryssland 
kunde Orbit One i början av oktober 
återinviga den nyrenoverade fabriken i 
Slavsk, Kaliningrad. Ett intensivt arbete 
har resulterat i bland annat fördubblad 
produktionsyta, effektivare produktion-
slinjer och nytt logistikcenter. 
Slavsks borgmästare klippte bandet och 
förklarade den nyrenoverade enheten 
återinvigd. På plats fanns även repre-
sentanter för det regionala näringslivet, 
kunder, leverantörer och medarbetare. 

– Slavsk började som en liten produk-
tionsenhet, men har vuxit stadigt genom 
åren och visat att man är en fullvärdig 
medlem av Orbit One-familjen, en 
medlem som alltid levererar med högsta 
kvalitet och effektivitet. Något som också 
gör Slavsk unikt är dess kunder i allmän-

het och Profoto i synnerhet. Orbit One 
och Profoto har delat äventyret och resan 
till Slavsk sedan dag ett och Profoto 
har under åren vuxit till att bli en stor 
och framträdande kund för hela Orbit 
One-koncernen, berättade CEO Mattias 
Lindhe i sitt invigningstal.

– Vi har kontinuerligt uppdaterat och 
utvecklat vår enhet i Kaliningrad och 
erbjuder idag en mycket konkurrensk-
raftig produktion. Vår erfarenhet av att 
tillverka i Ryssland är mycket positiv. Bra 
samarbete med myndigheter, tillgång till 
välutbildad personal och ett strategiskt 
läge vid Östersjön har gjort vår etabler-
ing framgångsrik, avslutar CEO Mattias 
Lindhe.

Grand re-opening!

Orbit One 
fördubblar  
produktionsytan 
i Ryssland!

 Fördubblad produktionsyta

 Effektivare produktionslinjer

 Nytt logistikcenter 

 Ny ytmonteringslinje med  
      Fuji NXT-utrustning

 Ny Koh Young AOI  
      (Automatic Optical Inspection)

 Ny Koh Young SPI  
     (Solder Paste Inspection) 

 Ny Nordson 3D röntgen

Kaliningrad


