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BillerudKorsnäs

”Företaget är dynamiskt och erbjuder
utmanande arbetsuppgifter”
Efter studierna valde Eva Gómez från
Venezuela att jobba med smarta förpackningslösningar på BillerudKorsnäs.
Text Tina Lindström Carlsson Foto Andreas Reichenberg

E

va Gómez kom till Sverige för att hon
ville upptäcka en ny kultur, men också
för att möjligheten att få jobb som nyexaminerad ingenjör var bättre här än i Venezuela. Hon överraskades av det svenska samhällets
arbete med jämställdhet och mångfald.
Varför valde du att flytta till Sverige?
– Efter att ha studerat en termin i Madrid 2011
kände jag att jag ville fortsätta mina studier
utomlands och uppleva en annan kultur. Jag
ville gå en utbildning med fokus på hållbarhet, och till slut hittade jag vad jag sökte på
Chalmers, och bestämde mig därför för att
flytta till Sverige.

Eva Gómez

Vad var det som lockade med arbetsgivaren?
– Jag tyckte att BillerudKorsnäs verkade vara
ett innovativt företag med brett arbetsområde,
och den bilden stämmer till och med bättre än
jag förväntade mig! Företaget är dynamiskt och
erbjuder utmanande arbetsuppgifter, vilket är

Titel: Packaging Engineer.
Utbildning: Bachelor i
Chemical Engineering Process
Development, fem första åren i
Venezuela. Master i Innovative
and Sustainable Chemical Engineering, Chalmers tekniska
högskola, examen 2014.
Vad är ditt smultronställe i
Sverige? Vargö, det är en ö med
härlig natur i Göteborgs skärgård som jag gärna besöker.

BILLERUDKORSNÄS

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av
förnybart förpackningsmaterial. Avsikten är att vara
det innovativa valet inom förpackningsindustrin och
att tillsammans med sina partners skapa smarta
förpackningslösningar. BillerudKorsnäs är ett interna-

viktigt för mig eftersom jag är handlingskraftig
och behöver variation. Att få arbeta med erfarna
och kunniga kollegor gör dessutom att jag
utvecklas snabbt.
Berätta om din roll!
– Jag hjälper företag att ta fram innovativa och
hållbara förpackningslösningar som passar deras
produkter. Jag jobbar också med teknisk support
och försöker minska förpackningarnas miljöpåverkan genom materialoptimering. Vidare jobbar jag med utvecklingsprojekt och kunskapsbyggande för att bland annat öka kompetensen
inom företaget.
Vad ser du för kulturskillnader jämfört med
ditt hemland?
– Det som förvånar mig mest med Sverige är
hur aktivt samhället jobbar med jämställdhet
och mångfald. Dessa är väldigt viktiga faktorer
för samhällsutvecklingen ur ett brett perspektiv,
men det är också viktigt för oss på BillerudKorsnäs
som vet att det främjar den professionella och
personliga utvecklingen.

tionellt företag med stark lokal förankring som utmanar
konventionella förpackningar för en hållbar framtid.
Antal medarbetare: Cirka 4 300 medarbetare i
13 länder.
Läs mer: www.billerudkorsnas.com

Företagsnamn

”Citatrubrik på max 60 tecken rubbe
rubbe rubbe rubbe rubbe rubbe”
Ingress max 200 tecken kae exces
eserferro omnimust, eum eos exeris
vitiusam, ut est, omnisqui ut aut ide.
Text Namn Efternamn Foto Namn Efternamn

B

rödtext minst 2 000 tecken och max
jklknj tecken apeditinctur aciisit provita
tiorum hillabor maximet autem nost, est
quiandus et faccaboriti dolorro exceatis dolorem quodic te vent fugiani endaerum re enimill
enderenditia sum a imo cus, sintione et repelit
exceped que cumque nobit re cus as a dolenis et,
omnissitis verions ectorum ipidi omnimperum et
laut offictiis restecesci offictecte inti con commostia sam arci doluptas eatincid ex ex erion por.
Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. 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 ssimporerum 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.
FÖRETAGSNAMN

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.
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Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. 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 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.
Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. 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 volorehent. 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. Andaero blacerro
volum qui voluptis amus aut rerunt dolupti in.
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.
Facebook: Les consenducid ex et vellori bearum.
Läs mer: Les consenducid ex et vellori bearum quas.

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.

