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TIM PARADIS
Ålder: 25. 
Utbildning: Master i Human Resource Manage-
ment, Lunds universitet 2014.

Traineeåret gav Tim den 
perfekta starten på karriären

Tim Paradis har precis avslutat traineeprogrammet på 
BillerudKorsnäs och omsätter nu den kunskap och de kontakter 

han knutit under året som trainee på företaget.
TEXT: Erik Backlund • FOTO: Sigrid Malmgren

Det är variationen i arbetet 
som Tim uppskattat mest, 
både som trainee och nu i 

sin nya roll som HR Business 
Partner på BillerudKorsnäs hu-
vudkontor.

– Ingen dag är den andra lik som 
HR Business Partner, ena dagen är 
jag involverad i rekryteringsproces-
ser eller andra operativa HR-upp-
gifter, för att nästa dag arbeta stra-
tegiskt med Employer Branding- 
eller Global Mobility-frågor.

Har traineeåret varit som du för-
väntade dig?
– Ja, det måste jag säga. Jag hade höga 
förväntningar innan jag började, dels 
på grund av vad jag hört om företaget 
tidigare och dels i och med den långa 
rekryteringsprocessen och att det var 
så många sökande. Det har varit en 
väldigt givande period och det känns 
som en perfekt start på karriären 
inom företaget. Jag har fått kunskap 
om hela vår värdekedja och framför 
allt har jag fått chansen att träffa väl-
digt många duktiga människor i 
verksamheten.

Vad har varit höjdpunkterna under 
traineeprogrammet?
– Ska man peka ut några särskilda 

höjdpunkter så vill jag trycka på 
besöken till produktionsorterna 
som väldigt intressanta, och speci-
ellt skiftveckorna i produktionen. 
Dessutom fick alla traineer chansen 
att åka utomlands till våra olika 
Customer Service Center där vi fick 

möjlighet att träffa kunder och en 
bra insikt i hur våra produkter 
säljs. Jag är också mycket glad för 
all den kunskap jag fått av de med-
arbetare jag mött runtom i verk-
samheten under året. Alla verkar 
minst sagt brinna för sitt jobb och 
har verkligen tagit sig tid till att 
dela med sig av sina erfarenheter.

Vad har varit svårast?
Det har självklart varit många ut-
maningar under året, men det har 
alltid funnits väldigt bra support 
att rådfråga. Min chef, fadder, tidi-
gare traineer och kollegor har varit 
oerhört hjälpsamma, så jag har 
klarat av dem bra ändå. För mig 
som inte har en teknisk bakgrund 
har det varit en utmaning att vi är 
ett väldigt tekniskt företag, men 
det har också varit lärorikt. Det 
har helt klart gett mig ett större 
teknikintresse.

Vad händer nu?
– Eftersom traineeprogrammet 
avslutades i förra veckan är det 
väldigt spännande just nu. Det 
känns spännande och kul att nu få 
börja omsätta och ta tillvara på all 
den kunskap och alla människor 
jag träffat under året.

BILLERUDKORSNÄS

BillerudKorsnäs
u BillerudKorsnäs är en 
världsledande leverantör av 
starkt, nyfiberbaserat förpack-
ningsmaterial, och samarbetar 
med mer än 1 500 kunder i 
över 100 länder. Affärsmodel-
len består av tre hörnstenar: 
högkvalitativt förpackningsma-
terial, solution services och ett 
omfattande globalt nätverk.
u Antal medarbetare: Cirka 
4 300 medarbetare i 13 länder.
u Medarbetarnas bakgrund: 
Civilingenjörer, ekonomer, hög-
skoleingenjörer, maskinförare, 
elektriker, logistiker, personalve-
tare, processoperatörer, säljare 
och administrativ personal.
u Rekrytering: Sker under 
våren 2016, nästa trainee-
program är planerat att starta 
hösten 2016.
u Läs mer: www.billerud-
korsnas.com

Det roligaste var att gå skift i produktionen. Under två 
veckor fick jag följa olika skiftlag på vår produktionsanlägg-
ning i Gävle vilket var väldigt spännande och lärorikt.

Höjdpunkten på traineeprogrammet:

Alla brinner 
för sitt jobb 

här och tar sig tid 
att dela med sig”


