
Balans & Utveckling  69Detta är en annons från Campus Karriär

”Jag  känner att min 
arbets givare tror på mig”

John Svensson
Titel: Sektionschef för produktionsutveckling på massabruket i Gävle. Utbildning: Kemiteknik med inriktning mot fysik, Chalmers tekniska 

högskola, examen 2009. Så laddar jag batterierna: Det gör jag gärna hemma med min familj! Det är jättehärligt att komma hem och 
mötas av ett skratt från en fyramånaders bebis. Annars gillar jag att äta och dricka gott tillsammans med goda vänner.

Som sektionschef för produktionsutveckling på 
BillerudKorsnäs massabruk i Gävle har John 
Svensson ansvar för ett eget team. På hemma

plan finns ett annat team bestående av hans fästmö 
och nyfödda bebis. Tack vare 
Billerud Korsnäs förtroende för 
de anställda, flexibla arbetstider 
och uppmuntran från  familjen 
lyckas John Svensson skapa en 
viktig balans mellan familjen 
och karriären.

Vad skiljer BillerudKorsnäs från liknande 
 arbetsgivare? 
– Branschen är konkurrensutsatt men med vår väl
balanserade produktportfölj står vi stabilt på tre ben; 
säck och kraftpapper, vätskekartong och kartong
material för lyxsegment och avancerade förpackningar. 
Det föder  en framtidstro och en vilja att vara med och 
utveckla företaget! BillerudKorsnäs har 4 300 anställda 

över hela världen, men jag tror att det geografiska läget 
här i Gävle är gynnsamt för alla som vill kombinera 
familjeliv med sin professionella utveckling. Här finns 
goda förutsättningar för båda delar.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut hos er?
– Många trivs inom företaget och ser sin framtid här, 
BillerudKorsnäs är lyhörda och det finns stora möjlig
heter till vidareutbildning. Vi har löpande avstämning
ar internt för att se vilka behov det finns på individ
nivå, själv har jag fått både en chefsutbildning och en 

förändringsledarutbildning 
som får mig att känna att min 
arbetsgivare tror på mig. Gör 
jag ett bra jobb bidrar jag till 
företagets utveckling vilket 
i sin tur skapar chanser för 
min egen karriär här, och är 
jag nöjd och stimulerad på 

jobbet kan jag också ge mer energi på hemmaplan, och 
tvärtom. Allt hänger ihop!

Hur fungerar det att kombinera arbete och fritid?
– Det är inga problem. Vi har flextid och arbetar man 
intensivt en period så kan man ta ut en ledig dag när 
det är lite lugnare. Har man bara en dialog med sin 
chef och tar ansvar för sina arbetsuppgifter finns en 

Möjlighet att kombinera  
ledarkarriär och familjeliv

Redan under skoltiden sommarjobb ade 
John Svensson inom massaindustrin, 
i dag kombinerar han familjeliv med en 
ledarkarriär på förpackningsmaterialföre-
taget BillerudKorsnäs.

om BillerudKorsnäs
 BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av 

starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial, och 
samarbetar med mer än 1 500 kunder i över 100 
länder. Affärsmodellen består av tre hörnstenar: 
högkvalitativt förpackningsmaterial, solution services 
och ett omfattande globalt nätverk.

💼 Karriärvägar: Här erbjuds unga talanger aktivt 
stöd i deras framtida karriärval. Företaget har sin 
egen Leadership Academy som erbjuder utveckling 
för såväl potentiella ledare och specialister till mer 
erfarna ledare. De arbetar också med Performance 
Management i syftet att ge samtliga återkoppling 
och utveckling.

 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

stor frihet. Billerud Korsnäs erbjuder också en frisk
vårdspeng för träning, vil ket är viktigt för att må bra.

Vad har du för planer för framtiden?
 – När jag var liten var drömmen att bli vd på en stor indu
stri. Även om den tanken kanske har hamnat lite på hyllan 
just nu vill jag fortsätta min ledar kar riär inom företaget på 
sikt. Just nu är det familjen som gäller och från och med i 
sommar ska jag vara föräldra ledig under ett halvår.

B
a

la
n

S
 &

 u
t

V
e

c
K

li
n

g

BillerudKorsnäs

Te
xt

: 
Jo

se
fin

 L
in

d
b

er
g

  
  

Fo
to

: 
A

lb
in

 B
o

g
re

n


