Banen en vestiging
De gemeente Malung-Sälen is de meest ondernemende gemeente
van Dalarna. De bedrijfscultuur is sterk en ongeveer 16 procent
van de werkende bevolking is verantwoordelijk voor een bedrijf.

Neem contact op met de gemeente
Malung-Sälen
Telefoon: +46 280-181 00

www.malung-salen.se
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De economie wordt gedomineerd door twee sterke sectoren: toerisme
en industrie. Sälenfjällen is Noord-Europa’s grootste alpineski-oord en
het grootste toeristische gebied in de Scandinavische landen met ongeveer twee miljoen gasten / nachten per jaar. Sälenfjällen is een sterke toeristische bestemming met een omzet van ongeveer 2,5 miljard
Zweedse kronen per jaar. In het hoogseizoen in de winter bewegen zich
dagelijks ongeveer 80.000 mensen over het district. Het aantal bezoekers is ook vrij hoog, zelfs in de zomermaanden.
Het beursgenoteerde Skistar is de grootste speler in het district Sälen
met skigebieden in Lindvallen, Högfjället, Tandådalen en Hundfjället. Andere grote spelers zijn de skigebieden in Stöten, Kläppen en het Högfjäll
Hotel. Elke winter zijn er ongeveer 2.000 seizoenarbeiders in dienst.
Industrieel heeft de gemeente van oudsher gedomineerd door de
bosbouw en de hout industrie. Bedrijven in de bouwnijverheid, de handel en de vervoerssector en private, persoonlijke en culturele diensten
zijn toegenomen in het afgelopen jaar in lijn met het toenemende toerisme. Fiskarhedens Trävaru AB werd opgericht in 1923 en vandaag de
dag is het, met zijn 105 medewerkers en een jaarlijkse zaagcapaciteit
van 270.000 kubieke meter, een van de grootste zagerijen van het land.
Technische industrie en de lederhandel zijn andere belangrijke sectoren in de gemeente. De leerindustrie heeft een lange en trotse traditie
in Malung. PG Elfström is het enige bedrijf in Zweden, dat nog steeds
lederen kleding produceert. Jofama staat bekend om het maken van
motorkledij, en werkt samen met bekende ontwerpers om trendy, stijlvolle en modieuze lederen kleding te ontwikkelen.
De gemeente Malung-Sälen wordt gepresenteerd als een voorbeeld
vanwege de lage jeugdwerkloosheid. Dit is het gevolg van een generatieverschuiving en in de toekomst zal er een ruime keuze aan beschikbare banen in de gemeente zijn.

