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FAKTA 
Lantmännen Reppe AB har produktion förlagd till 2 orter Växjö 
samt Lidköping, vi är ca 60 anställda 30 st på varje ort, vår 
omsättning är ca 290 milj kr Vi förädlar ca. 100.000 ton vete 
vidare till 4 huvudprodukter Glukossirap, Gluten, Etanol samt 
Stärkelse. 

Vi levererar också en råvara för biogas produktion. Dessa pro-
dukter har alla användnings områden inom livsmedels och 
pappersindustrin huvudsakligen här i norden.

ADRESS

Lantmännen Reppe AB
Stora Reppevägen 73, 352 50 VÄXJÖ

Telefon: 0470-704100
E-post: reppe@reppe.se

Webbplats: 
www.reppe.se

LANTMÄNNEN REPPE AB

Lantmännen Reppe AB grundades 
1876 och finns idag kvar på samma 
plats och arbetar med samma produk-
ter vilket är lite unikt. Idag är vi en pro-
cessindustri med allt vad det innebär 
och här jobbar idag människor från de 
flesta yrkeskategorierna. 

Vår huvudsakliga marknad är livsmed-
els och pappers industrin. I dessa in-
dustri områden finns det nästan alltid 
behov av duktig och utbildad personal. 
Det viktigaste för oss är ditt engage-
mang och ditt intresse. 

DET LILLA I DET STORA 
MED STORA MÖJLIGHETER
Lantmännen Reppe AB tillhör den stora 
koncernen Lantmännen med 12000 an-
ställda i 19 länder. Trots Lantmännen kon-
cernens storlek värnar vi inom Lantmän-
nen Reppe om de korta beslutsvägarna och 
den entrepenörs anda som finns och krävs 
för att sköta jobbet. 

Vår omvärld förändras och det ställer krav 
på oss medarbetare att hela tiden vara be-
redd att anta nya utmaningar och vara 
flexibel i vårt arbets sätt.

DIN FRAMTID
På Lantmännen Reppe AB får du arbeta  
i ett bolag där det finns möjligheter att via 
koncernen gå vidare i karriären vi präglas av 
sunda värderingar arbetar hela tiden med 
kvalitet, effektivitet och utveckling. Vår rå-
vara är vete vilket naturligtvis bidrar till vår 
positiva syn på hållbarhet och miljö.

Glukossirap, gluten, 
etanol och stärkelse


