ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM		

ANNONS

CIVILINGENJÖR / TOPP 50 / RAKET / UTMANARE

BillerudKorsnäs
”Det känns verkligen bra att vi investerar i framtiden”
Samarbeten och ständiga förbättringsarbeten präglar industri
företaget BillerudKorsnäs.
Text Tina Lindström Carlsson

Foto Pavel Koubek

C
Linus Skjutar Apell
Titel: Systemingenjör. Utbildning: Civilingenjör i farkostteknik och mekatronik,
Kungliga tekniska högskolan, examen 2015. Vilket är ditt smultronställe?
”Jag går gärna till den prisbelönta stadsparken i Örebro alla tider på året. Här
finns stora gräsmattor, bänkar, fik och rosenträdgård. På somrarna är det
vanligtvis marknad i Wadköping och konserter på scenen.”
BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av förnybart förpack
ningsmaterial. Avsikten är att vara det innovativa valet inom förpacknings
industrin och att tillsammans med sina partners skapa smarta förpack
ningslösningar. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark
lokal förankring som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar
framtid. Läs mer: www.billerudkorsnas.com

ivilingenjören Linus Skjutar Apell var en av
15 personer som antogs till BillerudKorsnäs
ettåriga traineeprogram 2018. Parallellt med
programmet fick han rollen som process- och systemingenjör – och nu jobbar han som change manager och
teknisk projektkoordinator för ett stort investerings
projekt av en ny sodapanna.
Ett projekt som löper över fyra
år och är budgeterat till två
miljarder kronor.
– Vi kör programmet som
tre projekt och jag hjälper till
att koordinera mellan dem. Jag
fångar upp saker som vi kan
förbättra, och ser till att följa
upp vad som är aktuellt i dag
och den här veckan, säger Linus.

Ge fler exempel på ert innovationsarbete!
– Vi har kollegor som jobbar aktivt med att ta fram
pappersflaskor och pappersbatterier för att tillverka
biologiskt nedbrytbara produkter helt utan plast.
Paper Bottle-projektet är ett samarbete med stora
aktörer inom bland annat design och teknik. Jag
lockades till BillerudKorsnäs av
deras tydliga fokus på långsiktig hållbarhet, och det känns
verkligen bra att vi investerar i
framtiden.

”Jag lockades till
BillerudKorsnäs av
deras tydliga fokus på
långsiktig hållbarhet.”

Det låter spännande, vad innebär investeringen?
– Sodapannan som är en del av vårt massabruk i
Frövi producerar ånga samtidigt som vi återvinner
luten som pappersmassan kokas i. Vi uppdaterar med
ny och mer hållbar teknik och utrustning som ska
hålla i minst 50 år. Det känns häftigt att arbeta med
något som ska stå så länge.

Vad är det bästa med att
jobba på BillerudKorsnäs?
– För att vara aktuell, eftersträva hållbarhetsmålen, hålla
kunderna nöjda och leva upp till företagets vision
krävs det utveckling på många områden, samtidigt
som hjärtat i fabriken måste slå. Man får väldigt
mycket frihet att testa nytt och att delta i många olika
funktioner. Det känns som bäst när vi samarbetar på
olika nivåer och man får lära sig av riktiga experter.
Här finns en stor kunskap att tillgå kring hur saker
görs som inte går att läsa i böcker.
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Xylem
”Här kan du få en ledande roll redan tidigt i karriären”
Xylem jobbar med något utav det viktigaste som finns
– vatten. Och deras teknik används över hela världen.
Text Manja Bååth

Foto Kristina Wirén

D

et var själva produkten som lockade Johanna
Person till Xylem för nästan tre år sedan. En
livsviktig produkt som förändrar tillvaron
för många människor runtom i hela världen – nämligen vattenpumpar. Och i Emmaboda, där Johanna
jobbar, fokuserar de på transport av vatten. Det var
till exempel deras vattenpumpar som användes för att
pumpa ut vattnet när 12 pojkar satt
fast i en grotta i Thailand för två år
sedan.

De ansvarar för allt från att ta in nya maskiner till att
bygga om monteringsbanorna i v erkstaden. Och här
får alla som vill c hansen att utvecklas och klättra i
k arriären.
– Jag flaggade tidigt till min chef att jag ville jobba
i ett internationellt projekt, vilket jag nu gör. Och för
mig är det en av de viktigaste sakerna hos en arbets
givare, att de stöttar sina medarbetares
utveckling. Här spelar det ingen roll
hur gammal du är eller hur länge du
arbetat på företaget – visar du att du
vill och klarar av det så kan du få en
nyckelroll tidigt i karriären.

”Visar du att du
vill och klarar av
det så kan du
få en nyckelroll
tidigt i karriären.”

Johanna började som trainee på
Xylem.
– Jag läste en utbildning med
inriktning mot hållbarhet och innovation och tyckte att Xylems produkt
var intressant. Vatten hänger ihop
med hållbarhet, och för mig känns
det viktigt att arbeta för ett större syfte än att tjäna
pengar. Jag märkte också snabbt att det satsas mycket
på kompetensutveckling, något som jag tycker är jätte
viktigt och motiverade, säger Johanna och tillägger:
– Dessutom är det en varm kultur, fastän vi är hela
1 300 personer här i Emmaboda. Det finns en stark
vi-känsla.
I dag jobbar Johanna som projektledare på
avdelningen produktion och processutveckling.

Xylems vattentekniska lösningar
används till exempel vid översvämningar och andra klimatk atastrofer.
– Våra produkter används bland
annat i extrema situationer och då måste de funka
felfritt utan krångel. Produkterna måste också hålla
länge för att man inte ska behöva byta ut dem så ofta.
På Xylem är vi med och gör skillnad för människor,
på riktigt. För mig är det en stor anledning till att jag
valde att jobba här. Vi har en jäkligt bra produkt som
kan rädda människoliv.

Johanna Persson
Titel: Projektledare. Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi, Blekinge
Tekniska Högskola, examen 2018. Du får dela en flaska vatten med en känd
person. Vem är det och vad pratar ni om? ”Hans Zimmer – filmmusik
kompositören. Jag lyssnar på hans musik nästan dagligen och tycker han är ett
geni. Jag skulle gärna vilja veta mer hur hans utvecklingsprocess ser ut när han
skriver sin musik och lite historia kring hans stora verk.”
Xylem är ett internationellt företag som erbjuder integrerade lösningar
för vätskehantering. Xylem tillhandahåller ett samlat utbud av produkter
och lösningar från våra globalt ledande varumärken såsom Flygt, Godwin,
Leopold, Sanitaire och Wedeco. Läs mer: www.xyleminc.com
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