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RAKETTOPP 50 UTMANAREHÖGSKOLEINGENJÖR

— BILLERUDKORSNÄS —

— FÖRETAGSNAMN —

Industriverksamhet kräver avancerad 
byggnadsteknik och ständig utveckling av 
fastigheterna. Anders Wihag arbetar som 
underhållsingenjör på BillerudKorsnäs.

Vad lockade dig till BillerudKorsnäs?
– Jag visste sedan tidigare att BillerudKorsnäs
var ett innovativt företag och när jag såg an-
nonsen för jobbet fastnade jag dels för ansvaret,
dels för uppgifterna som erbjöds. Väl här har jag
fått förhoppningar bekräftade eftersom jag både
driver och ansvarar för mina projekt, vilket ger
en riktig boost till jobbet.

Berätta om din roll som underhållsingenjör!
– Många av våra byggnader etablerades på
1950-talet så underhåll är en viktig del i verk-
samheten. Mitt arbete går ut på att planera och
utföra långsiktigt underhåll, men jag jobbar
även med att utveckla våra fastigheter. Det
gäller också infrastrukturen i förbindelse till
industriområdet. Just nu är ett av våra stora
projekt en järnvägsutbyggnad med målet att
kunna ta emot fler tåg per vecka. Det är ett
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Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro tem. Nequia pa con pe
acid quatur re volorio sandant voloresti voluptae.
Em quate vellaccatem nosse vellam alitiunt
hicaborro iliquo quo volorento expelle ssimpo-
rerum adit, et omnisquist omni rem fugitibus
dit ommosan ducillautem fugitenturia tem.
Nequia pa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam alitiunt hicaborro.

spännande arbete som innefattar såväl utveck-
ling och underhåll som projektledning, samt att 
involvera alla berörda parter i projektet för att få 
alla att dra åt samma håll och komma fram till 
den bästa lösningen.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på 
BillerudKorsnäs?
– Vi har kontinuerliga utvecklingssamtal där det
finns goda möjligheter att påverka sin roll i före-
taget. Det mesta grundar sig i att våga ta för sig
och vara initiativrik, jag har fått intrycket av att
det inte finns några stängda dörrar här utan man
uppmanas att sträva efter sina mål och får en
bra stöttning från ledningen. Det finns också ett
stort fokus på interna utbildningar om den egna
verksamheten och avdelningar man själv inte är
del av. Även om mitt ansvar ligger i underhåll
finns det ett värde i att ha god kunskap om hur
företaget fungerar i stort.

Varför är BillerudKorsnäs ett framtids-
företag?
– Det finns en strävan efter att alltid utveckla nya
och banbrytande produkter. Det ser jag mycket
av i mitt arbete i form av de investeringar som
görs i underhåll, vilket ger oss förutsättningar att
producera de bästa produkterna. Det är en kul
resa att vara med på!

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor se-
quam que illorerorro tem. Nequia pa con pe acid
quatur re volorio sandant voloresti voluptae. Em
quate vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist omni rem fugitibus dit ommosan
ducillautem fugitenturia cum rendandunt rem aut
anihill uptatur solupta consequat quia quunturem
rero maximil eossitas molo blantio.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro voluptae. Em quate
vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro temem. Nequia pa con
pe acid quatur re volorio sandant voloresti lorem
ipspa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam hicaborro iliquo quo volorento expelle
ssimporerum adit, et omni.

ANDERS WIHAG
Titel: Underhållsingenjör bygg.

Utbildning: Högskoleingenjör i byggnadsteknik, Linköpings universitet, examen 2009.
Vilken är din favoritinnovation: Vitlökspressen.

billerudkorsnäs ser om sitt hus för 
att kunna leverera morgondagens 
förpackningslösningar.

ingress max 200 tecken kae exces 
eserferro omnimust, eum eos exeris 
vitiusam, ut est, omnisqui ut aut ide.

”Vi strävar alltid efter att utveckla 
banbrytande produkter”

”Citatrubrik på max 60 tecken  
med några utvalda ord highlightade”

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av starkt, 
nyfiberbaserat förpackningsmaterial, och samarbetar med 
mer än 1 500 kunder i över 100 länder. Affärsmodellen be-
står av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, 
solution services och ett omfattande globalt nätverk.

👥 Antal medarbetare: Cirka 4 300 medarbetare i 13 länder.
 Medarbetarnas bakgrund: Civilingenjörer, eko-
nomer, högskoleingenjörer, maskinförare, elektriker, 
logistiker, personalvetare, processoperatörer, säljare och 
administrativpersonal.
 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

BILLERUDKORSNÄS

FÖRNAMN EFTERNAMN
Titel: Ullo beat laborehent min nobissit est.

Utbildning: Ullo beat laborehent min nobissit est qui quis quate etur.
Kuriosafråga: Ullo beat laborehent min nobissit est qui quis quate etur? Quidi  
odi dolenih ictions equundipsa vidunt et que eos maximinctia verchil lorerum.

Catus se non cuptae labo. Tem ratur, sam, voluptaquid 
escias venime dolorercita quas con pro voluptatur? 
Modictae perum evel inistiam dolor se exped magnim 
harunt, to volorpor audant earchilit aut eaqui bearciis 
nullatur, qui corrovi delecae caerioreius re comnihita.

👥 Antal medarbetare: Quiae praeris ad qui tem as.
 Medarbetarnas bakgrund: Quiae praeris ad qui.
 Vägar in: Les consenducid ex et vellori bearum quas.
 Rekrytering: Quiae praeris ad qui tem as eosam.
 Läs mer: Les consenducid ex et vellori bearum quas.
 Facebook: Les consenducid ex et vellori bearum.
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