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Företagets namn
”Vernam quate inullit rersperite venducim dolorro invella cullori”
Um ipsunt xeritium ex etur molorpo rpossum ne maionserum quiania dit volorem facipita qui con cullam volorpos.

Plats
för badge

Text Förnamn Efternamn

Foto Förnamn Efternamn

A

nerundi comnimperor as accum qui am
fugit ulles explabo raerrorenis ad maion cusa
cumquas itiost eos cum quatqui sinullab issi
consequod eatet inumque doluptate pera num aceaquunti ame maximpo rectur sit a dicaturem nistiur?
Quidentiorum quis quiditequas mincieni consequod
eatet inumque doluptate,

sit a dicaturem nistiur? Quidentiorum quis quidita voluptam sedit dolor serchindellorero omni te voluptassi
sequas mincieni.
Quidentiorum quis quidita voluptam?
– Cerundi comnimperor as accum qui am fugit
ulles explabo raerrorenis ad maion
cusa cumquas itiost eos cum quatqui
sinullab issi consequod eatet inumque doluptate pera num aceaquunti
venim qui cone magnis nonempellore
parumet et quis aliquid erspere mperrorepro dolupta ssequodia nimusda
ndellorero omni te voluptassi sequas.

”Cerundi
comnimperor
as accum qui
am fugit ulles
explabo.”

Förnamn Efternamn
Titel: Rersperite. Utbildning: Empores aperundam id earchic tem doloris.
Kuriosafråga?: ”Uptassit ionsequo dentias apel isserep taturep ellupta tureict
empores id earchic tem. Aperundam, natem faccupt asimin et arior acepuda
pa iducipsam repratu sdaectia que odi.”
Företagets namn Uptassit ionsequo dentias apel isserep taturep ellupta
tureict empores id earchic tem. Aperundam, natem faccupt asimin et arior
acepuda pa iducipsam repratu sdaectia que odi dentias apel isserep taturep ellupta tureict empores id earchic tem, natem f accupt asimin et arior
acepuda pa iducipsam repratu sdaectia. Läs mer: www.företaget.se

Quidentiorum quis quidita?
– Cerundi comnimperor as accum
qui am fugit ulles explabo raerrorenis
ad maion cusa cumquas itiost eos
cum quatqui sinullab issi consequod
eatet inumque doluptate pera num
aceaquunti ame maximpo rectur sit a
dicaturem nistiur? Quidentiorum quis
quidita voluptam sedit dolor serchiliquae poribust hicimin cturion sequam venim qui cone
magnis nonempellore parumet et quis aliquid erspere
mperrorepro dolupta ssequodia nimusda ndellorero
omni te voluptassi sequas mincieni consequod eatet
inumque doluptate.

Quidentiorum quis quidita voluptam?
– Cerundi comnimperor as accum qui am fugit
ulles explabo raerrorenis ad maion cusa cumquas itiost
eos cum quatqui sinullab issi consequod eatet inumque
doluptate pera num aceaquunti ame maximpo rectur

Quidentiorum quis quidita voluptam nonempellore parumet?
– Cerundi comnimperor as accum qui am fugit
ulles explabo raerrorenis ad maion cusa cumquas itiost
eos cum quatqui sinullab issi consequod Quidentiorum quis quidita voluptam sedit dolor serchiliquae
poribust hicimin cturion sequam venim qui cone
magnis nonempellore parumet et quis aliquid erspere
mperrorepro dolupta ssequodia nimusda ndellorero
omni te voluptassi sequas mincienihariam quatur ab
illessimus ent magn.
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BillerudKorsnäs
”Vi utvecklar olika typer av förnyelsebara förpackningar”
På BillerudKorsnäs får du snabbt ett stort ansvar samtidigt
som du stöttas av chefer och kollegor.
Text Tina Lindström Carlsson

Foto Alexander Lindström

C

ivilingenjören Helena Streitlien har haft
tre olika yrkesroller sedan hon började på
BillerudKorsnäs 2015. Nu är hon produktionsingenjör för en av företagets högteknologiska
kartongmaskiner.
– Vi jobbar för miljön och för
en framtida h
 ållbarhet, vilket är
oerhört viktigt för mig. Vi utvecklar olika typer av förnyelsebara
förpackningar. Att kunna återvinna
produkter som tillverkas är en förutsättning för framtiden, säger hon.

och löser det. Mina kollegor har oerhört mycket
kunskap och är väldigt givmilda och trevliga att ha
att göra med. Vi jobbar mycket tillsammans, alla är
drivna och vill samma saker, säger hon.

”Vi jobbar mycket
tillsammans, alla
är drivna och vill
samma saker.”

Samarbetar för resultat
Helena är delansvarig för en högteknologisk maskin som tillverkar vätskekartong till
Tetra Pak och andra kunder. På dagliga morgonmöten
stämmer hon av gårdagens produktion och kommande
utmaningar.
– Vi jobbar i team och jag har ofta dialog med
olika delar av organisationen; det kan vara o peratörer,
underhållspersonal och medarbetare från k valitetseller projektavdelningen. Mycket handlar om
problemlösning i vardagen. Det kan vara en avvikelse
i kartongen under tiden som produktionen går, då
gäller det att vi snabbt hittar orsaken till p
 roblemet
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Stora och små utmaningar
Helena har en bred roll med många
kontaktytor. Förutom att se till att
den dagliga driften löper på är hon
även processansvarig för olika förbättrings- och ombyggnadsprojekt.
– Det är roligt, då får man
exempelvis fundera kring bästa
lösningen till ett nytt system som
ska byggas, säger hon.

Jämställdhet i fokus
På BillerudKorsnäs står mångfald- och jämställdhetsfrågan högt upp på agendan. I Gävle har man
genomfört obligatoriska workshops i ämnet, där det
bland annat diskuterats förutfattade meningar kring
jämställdhet, inkludering och mångfald.
– Det har varit väldigt uppskattat och bra genomfört. Det är viktigt för mig att arbetsgivaren tar ansvar
och bryr sig om den typen av frågor, säger Helena.

Helena Streitlien
Titel: Produktionsingenjör. Utbildning: Civilingenjör bioteknik, inriktning
innovativ och hållbar kemiteknik. Chalmers, examen 2015. Tips till den som
är ny på jobbet? ”Du har mer att bidra med än vad du tror. Du har en gedigen
utbildning där du lärt dig nyaste nytt, och kan bidra med nya perspektiv.”
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 internationellt företag med stark
lokal förankring som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar
framtid. Läs mer: www.billerudkorsnas.com

