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BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av 
förpackningslösningar. Råvara köps med spårbarhetssys-
tem för ansvarsfullt skogsbruk. Tillverkningen sker i pro-

duktionsanläggningar i Sverige, Finland och England. Dessutom 
tillverkas träpellets i Lettland.

Sofia Campos är HR Business Partner på BillerudKorsnäs och 
kom till företaget från Justitiedepartementet. För henne är det att 
jobba med människor och utveckling av verksamheten som är 
tjusningen och det som ger energi. 

– Vi lägger mycket resurser på ledarskapsfrågor och Employer 
Branding och det har gett resultat. Vi blir mer och mer kända och 
på arbetsmarknadsdagar märker vi att studenterna är insatta i vad vi 
gör. De har en bra bild av oss och vi uppmärksammas för rätt saker. 

spännande bransch
BillerudKorsnäs verkar i en traditionell bransch, vilket ibland gene-
rerar förutfattade meningar. Man är därför noga med att nå ut med 
att det faktiskt är en väldigt spännande bransch, där BillerudKors-
näs strävar efter att vara ledande inom innovation och hållbarhet. 

– Vi gör väldigt spännande produkter av vårt material – inno-
vativa förpackningslösningar för framtiden som utmanar plasten. 
Vårt papper hamnar på frukostbord över hela världen och vi 
verkar på en global marknad. De som börjar jobba här får ett glo-
balt nätverk, dels inom bolaget men också utanför eftersom vi har 
globala kunder och samarbetspartners. 

satsar på ledarskap
För BillerudKorsnäs är det viktigt att alla medarbetare har en bra 
dialog med sin chef, alla ska ha personliga mål och en personlig 
utvecklingsplan. 

– Vi satsar mycket på ledarskapet och har skruvat en del på 
vårt Talent-arbete för att säkerställa att vi kan utveckla våra topp-
talanger. Vi måste fortsätta att attrahera de bästa. 

Talent-arbetet handlar bland annat om att erbjuda en process 
som ökar individens självinsikt och ger en vägledning till om du 
är lämpad för en karriär som ledare eller specialist. BillerudKors-
näs har även ett traineeprogram. 

– I vårt program har vi utbildningsdelar som även är öppna för 
medarbetare som har varit anställda ett tag. Det är ett bra sätt för 
traineerna att få ett internt nätverk och för oss att uppmärksamma 
och utveckla befintliga medarbetare. Inom ramen för programmet 
genomförs utbyte med kontor i andra länder samt att du får en bred 
insikt i hela affärsprocessen, från skog till produktion och marknad. 

innovation i fokus
Just nu är BillerudKorsnäs fokus att expandera utanför Europa 
och att fortsätta sitt innovationsarbete, bland annat genom avdel-
ningen New Business Lab vars syfte är att ta fram nya innovativa 
teknologier, material och partners. Den största delen av Billerud-
Korsnäs rekryteringar är därför ingenjörer. 

– Vi har väldigt starkt fokus på produktutveckling och har sat-
sat mycket på vår R&D-organisation. Att tänka nytt är en av våra 
grundvärderingar och väldigt viktigt för oss. På BillerudKorsnäs 
får du testa dina idéer och du får ta stort ansvar tidigt.

Karriärvägar
BillerudKorsnäs har ett eget program för utveckling av ledare och 
specialister samt ett omfattande traineeprogram. Ledarskapspro-
gram för såväl nya som mer erfarna ledare finns inom företagets 
Ledarskapsakademi.

Om BillerudKorsnäs 
www.billerudkorsnas.com
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 för-
packningsmaterial, Solution Services och ett omfattande globalt nätverk.

Missionen ”Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar 
framtid” ger vägledning för ett strategiskt hållbarhetsarbete och 

gör företaget attraktivt som arbetsgivare.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING MANAGER 
Universum Awards 2015

Billerud Korsnäs utmanar 
 konventionella förpackningar

”Att tänka nytt är en   
av våra grundvärde-
ringar”
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Sofia Campos
Titel: HR Business Partner.
Utbildning: PA-programmet, Stockholms univer-
sitet, examen 2001.
Vad eller vem inspirerar dig: Det låter kanske 
klyschigt, men jag får energi när jag kommer till 
jobbet varje dag genom mina kollegor. De har ett 
otroligt engagemang och driv och vi har väldigt 
roligt på jobbet vilket inspirerar mig.
Min passion i livet: Att få vara med att utveckla 
och påverka till en positiv förändring är min passion. 

antingen/eller

storstad
eller   

landet

tidningspapper
eller   

kartong

after work
eller   

hemmakväll


