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Saab inviger nytt utvecklingscenter i Finland
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab utökar sin verksamhet i Finland
genom att etablera ett nytt utvecklingscenter – STC (Saab Technology
Centre) – i Tammerfors.
I ett första skede har Saab grundat en enhet vid STC med fokus på elektronisk
krigföring (EW). Enheten bidrar till leveranserna för Saabs befintliga EW-kontrakt för
jaktplan, inklusive Gripen E/F, EW-systemet för AEW&C-flygplan (Airborne Early
Warning & Control) samt ESM/ELINT-systemet (Electronic Support
Measures/Electronic Intelligence) som används för marktillämpningar.
Under 2017 rekryterade Saab ett antal ingenjörer och investerade i etableringen av
STC i Tammerfors, inklusive ett utvecklingslaboratorium. Rekryteringen och
investeringarna fortsätter under 2018.
– Finland är ett högteknologiskt land och en viktig partner för Saab. Det
långsiktiga målet är att STC i Tammerfors blir en integrerad del av Saabs
produktutveckling och produktion, säger Håkan Buskhe, Saabs VD och
koncernchef.
– I februari 2017 inledde vi ett omfattande och långsiktigt partnerskap med
Aalto-universitetet. Som en naturlig fortsättning av detta utökar vi nu
partnerskapets omfattning från forskning till utveckling av toppmodern teknik.
Förutom att skapa jobb kommer detta att ge ökade exportmöjligheter inom
ramen för Saabs globala affärsnätverk, säger Anders Gardberg, chef för Saabs
landsenhet Finland.
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Saab Technology Centre-konceptet går att utöka till andra aktivitetsområden och
platser. Saab och dess dotterbolag Combitech Oy har för tillfället knappt 100 anställda
i Finland, med kontor i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Tammerfors och Säkylä.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter.
Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar
Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.
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