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F
ÖR BILLERUDKORSNÄS ÄR nästa generations idéer 
viktiga för att göra ständiga förbättringar och 
innovation levande. Edin Besirevic, civil- 
ingenjör och projektledare, är nyss hem- 

kommen från Shanghai där han avslutade sitt ettåriga 
traineeprogram med en dryg månad på försäljnings-
avdelningen. 

– Shanghai var förstås en av höjdpunkterna på 
traineeprogrammet, men jag har också blivit överras-
kad över att papper och kartong är så mycket mer än 
just papper och kartong, säger Edin.

Vad har du fått göra under traineeprogrammet? 
– Vi har fått följa hela värdekedjan, från skog till  
innovation, tillverkning och försäljning. Vi har  
fått se alla fabriker och vi har haft olika kompetens- 
utvecklingsövningar. Samtidigt som jag gick trainee- 
programmet hade jag riktiga ansvarsområden i min 
tjänst som kvalitetskoordinator. Nu arbetar jag som 
projektledare mot forskning och utveckling och jag 
har fått alla förutsättningar för att lyckas med en 
fortsatt karriär. Vi har haft förbaskat roligt också. Jag 
ångrar mig inte för fem öre att jag hoppade på och 
flyttade hit.

Finns det något som gör dig extra stolt med ditt arbete 
på BillerudKorsnäs? 
– När jag väl började jobba, insåg jag hur komplext 
förpackningsmaterial är och vilka möjligheter till 
innovation som finns. Vi utvecklar hela tiden våra 
produkter och har en ständig strävan att bli bättre. 
Hållbarhetsaspekten gör mig också stolt. För många 
företag är det bara floskler, men när jag ser att det 
vi gör faktiskt bidrar till en bättre miljö och ökad 
hållbarhet, då blir jag stolt över att vara en del av den 
processen.

Har du haft bra kontakt med andra på trainee- 
programmet?
– Vi är 13 trainees på mitt program och alla har  

BillerudKorsnäs
Om traineeprogrammet: Pro-
grammet på 12 månader vänder 
sig främst till nyutexaminerade 
civilingenjörer samt övriga  
akademiker med inriktning mot 
gällande be hov. Programmet är 
utformat för att ge deltagarna 
bästa möjliga förutsättningar till 
personlig utveckling samt förstå- 
else för företagets hela värde- 
kedja. Nästa programstart är  
den 1 september 2018. 
Ansökningsperiod: Jan–feb 2018.

utvecklats tillsammans. Vi har fortfarande nära  
kontakt även om vi är utspridda över hela Sverige  
och när jag vill ta reda på något är mina traineekolle-
gor ett bra nätverk helt enkelt.

 
Programmet tog dig utomlands, berätta mer?
– Ja, slutspurten var ett försäljningskontor utom-
lands och jag fick möjligheten att åka till vårt kontor 
i Shanghai i Kina. Där blev jag involverad i säljavdel-
ningen. När man reser till andra sidan jordklotet och 
besöker kunder som köpt vårt förnyelsebara material, 
då inser man hur stort företaget är. Jag var där 35 
dagar och fick lära känna en ny affärskultur och träffa 
nya kollegor. 

Nästa generation är viktig för 
förnyelse och innovationer
Traineeåret började i skogen och 
slutade i Shanghai. Programmet 
har lagt grunden för en lång och 
spännande karriär inom Billerud-
Korsnäs. Det menar Edin Besirevic, 
som fått följa med i hela värdekedjan.
Text EVA RYDINGER Foto PAVEL KOUBEK

Edin  
Besirevic
Ålder: 24 år.
Utbildning: Industriell 
ekonomi, Luleå Tekniska 
universitet, examen 
2016.
Vad har varit det 
roligaste du har gjort 
under din traineetid? 
”Tillsammans med min 
chef fick jag välja bland 
passande kontor för min 
utlandspraktik. Till slut 
blev det Shanghai och 
det var förstås höjdpunk-
ten på traineeprogram-
met. Det var häftigt att få 
uppleva en ny affärskul-
tur och nya kunder.”
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