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BillerudKorsnäs erbjuder 
snabba karriärvägar
Lisa Jansson gillar att resa och vara 
ute i naturen. två intressen som går 
utmärkt att kombinera med arbetet på 
BillerudKorsnäs. 
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Balans för Lisa Jansson är att ha ett utvecklande 
jobb som går att kombinera med en aktiv 
fritid. Sedan hon började som trainee på Bille-

rudKorsnäs år 2009 har hon provat på olika tjänster. 
I dag har hon rollen som förbättringskoordinator på 
kontoret i Frövi, där hon just nu stöttar organisatio-
nen i implementeringen av ett nytt arbetssätt. 

Berätta om ditt jobb!
– Jag är med och driver ett stort förändringsarbete 
där vi satsar stora resurser på att införa ett nytt, 
effektivare arbetssätt med allt vad det innebär av 
ny teknik och nya verktyg. Jag fungerar som en 
sorts internkonsult, vilket bland annat innebär att 
informera personalen och svara på deras frågor. 
Eftersom det är en process som innebär stora 
förändringar är det viktigt att alla i organisationen 
förstår vad som händer.

Hur utvecklas du i ditt arbete?
– Jag får ett stort ansvar i förändringsarbetet och 
har lärt mig mycket om att driva projekt. Jag har 
också fått hålla i en utbildning i operativ styrning 
och fått testa många olika roller. Och jag har gått 
en ledarskapsutbildning där jag har lärt mig olika 
verktyg som jag har nytta av i jobbvardagen.

Vad får dig att trivas på arbetsplatsen?
– Utöver att det är ett utmanande arbete i en spän-
nande bransch, som känns meningsfullt eftersom 
vi jobbar med förnyelsebart material, så har vi 
många förmåner. Till exempel friskvårdsbidrag, 

moti verande föreläsningar och tillgång till gym 
på jobbet, vilket jag sätter stort värde på då det är 
viktiga bitar för mig. 

På vilket sätt försöker din arbetsgivare 
skapa flexibilitet i arbetet?
– Jag har inte jobbat här speciellt länge men har 
redan fått testa många olika roller, först på skogsav-
delningen och sedan på produktionssidan. Cheferna 
har alltid lyssnat och erbjudit nya möjligheter. Jag 
kan anpassa mina arbetstider från dag till dag vilket 
gör att jag känner mig fri och har utrymme för en 
aktiv fritid, vilket är viktigt för mig.

BillerudKorsnäs
www.billerudkorsnas.com

”Ett
utmanande 

jobb i en 
spännande 
bransch!”

Lisa Jansson  
Titel: Förbättringskoordinator. 
Utbildning: Skogsmästarprogrammet på 
Sveriges lantbruksuniversitet, examen 2009. 
Så laddar jag batterierna: Reser ofta. Har 
en häst som jag tränar och tävlar med.

om BillerudKorsnäs  
 Billerudkorsnäs är en världsledande 

leverantör av starkt, nyfiberbaserat för-
packningsmaterial, och samarbetar med 
mer än 1 500 kunder i över 100 länder. 
affärsmodellen består av tre hörnstenar: 
högkvalitativt förpackningsmaterial, solu-
tion services och ett omfattande globalt 
nätverk.

👥 Antal medarbetare: cirka 4 400 medar-
betare i 13 länder.

💼 Karriärvägar: som medarbetare har man 
årliga utvecklingssamtal som resulterar 
i individuella utvecklingsaktiviteter. Bil-
lerudkorsnäs har ett eget program för 
utveckling av ledare och specialister.

 Medarbetarnas bakgrund: civilingenjö-
rer, ekonomer, högskoleingenjörer, maskin-
förare, elektriker, logistiker, personalvetare, 
processoperatörer, säljare och administra-
tivpersonal.


