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CIVILINGENJÖR TOPP 50 RAKET UTMANARE

— BILLERUDKORSNÄS —

”Friheten att påverka min roll
gjorde att jag sökte mig hit”
med innovationskraft och framtidstro i ryggen jobbar Sara Christenson ivrigt fram hållbara förpackningslösningar.

F

lera spännande somrar knöt ett starkt
band mellan Sara Christenson och
BillerudKorsnäs.

FOTO: ANDREAS REICHENBERG

Vad lockade dig till BillerudKorsnäs?
– Jag sommarjobbade här på Gruvön under min
studietid. Förutom tekniskt orienterade uppgifter
kring pappershantering och provning fick jag
även, på egen begäran, prova på en tjänst inom
logistik och kundservice längre fram. Den stora
friheten att själv påverka min yrkesroll gjorde att
jag sökte mig hit direkt när jag tog examen förra
året. Dessutom blev jag djupt imponerad av hela
anläggningen och de processer som omger pappersprodukter och framställning av dem. Direkt
efter examen hade jag ett vikariat, men sedan en
månad är jag fast anställd som utvecklingsingenjör.

TEXT: BILLY EKBLOM

Grattis! Vad kan en sådan tänkas syssla med?
– Jag arbetar främst med att hitta applikationsoch utvecklingsmöjligheter för våra wellråvaror.
Förutom att möta nya och befintliga kunder och
förankra deras önskemål och problem i olika

SARA CHRISTENSON
Titel: Utvecklingsingenjör/Technical Sales.
Utbildning: Civilingenjör inom industriell ekonomi med kemiteknisk breddning,
Karlstads universitet, examen 2014. Dold talang: Har byggt två ensitsiga racingbilar
under studietiden i Karlstad. Känner att jag är rätt bra på att meka med bilar.

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

utvecklingsprojekt, spenderar jag mycket tid i
vårt boxlab med att arbeta fram nya förpackningslösningar. Mitt arbete är väldigt roligt och
dynamiskt – inget projekt är det andra likt.
När känner du dig utmanad i ditt jobb?
– På det personliga planet arbetar jag ganska
mycket med att lära mig prioritera alla projekt
och uppgifter. Jag blir lätt ivrig och vill hinna så
mycket som möjligt, men allt är ju så spännande! På det tekniska planet är wellpapp faktiskt
en mycket komplex produkt att arbeta med. Det
är ett sammansatt flerskiktsmaterial med olika
typer av papperskvaliteter – och att jobba fram
nya och bättre förpackningslösningar är därför
både utmanande och engagerande.
Vad utmärker BillerudKorsnäs som arbetsgivare?
– Vi är otroligt teknik- och innovationsdrivna
och hela organisationen präglas av en stark framtidstro. Det ger stora möjligheter att utvecklas
och få prova nya saker, något som har stärkt mig
i min yrkesroll. Fiberbaserade förpackningslösningar blir bara mer och mer aktuellt – och jag
tror att alla här känner att de har ett viktigt uppdrag. Inte minst ur en miljö- och hållbarhets
aspekt. Vi utmanar ju plasten – och den positionen för oss samman och gör oss starkare.

👥 Antal medarbetare: Cirka 4 300 anställda i 13 länder.
 Medarbetarnas bakgrund: Civilingenjörer, eko-

nomer, högskoleingenjörer, maskinförare, elektriker,
logistiker, personalvetare, processoperatörer, säljare
och administrativpersonal.
 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

— FÖRETAGSNAMN —

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

B

rödtext minst 2000 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.

FÖRETAGETS NAMN
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.

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.
Fråga lorem ipsum?
– 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.

TEXT: NAMN NAMNSSON FOTO: NAMN NAMNSSON

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

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.

👥 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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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.

