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BillerudKorsnäs

P å BillerudKorsnäs får Maria Bond varva 
sin roll som produkt- och affärsutveck-
lare med utbildning och utveckling 

tillsammans med 14 andra traineer.

Vad lockade dig till BillerudKorsnäs? 
– Dels för att traineeupplägget kändes attraktivt 
för mig, lite som en kombination av att arbeta 
och förlänga studierna. Dessutom intresserar 
jag mig för hållbarhet och skogsindustrin, plus 
att jag ville arbeta med konkreta produkter. På 
BillerudKorsnäs får jag kombinera dessa tre 
perspektiv och samtidigt bidra till att utveckla 
hållbara förpackningar som ersätter exempelvis 
plast och minskar matsvinn. Att få jobba för 
något jag kan stå för gör mig extra motiverad.

Berätta mer om din roll!
– Som produkt- och affärsutvecklare arbetar jag 
specifikt mot vår kund Tetra Pak. Här handlar 
det om att hålla kunden, affären och produkt-
portföljen i fokus, men samtidigt kommunicera 
tekniskt mot vår produktion. 

B rödtext minst 2 000 tecken och max 
jklknj tecken apeditinctur aciisit provita 
tiorum hillabor maximet autem nost, est 

quiandus et faccaboriti dolorro exceatis dolo-
rem 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 commos-
tia sam arci doluptas eatincid ex ex erion por.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. 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 ssimpo-
rerum 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.

Vad har du fått göra under ditt traineeår 
än så länge?
– Jag började i september förra året och har 
nu några månader kvar innan jag växlar över 
till min ordinarie roll till 100 procent. Under 
dessa månader har vi hunnit gå olika utbild-
ningar bland annat inom personligt ledarskap, 
förändringsledning och retorik. Dessutom har 
vi fått besöka skogen och arbeta skift i den 
dagliga driften. Att få en förståelse för hela 
vår värdekedja har varit nyttigt och lärorikt. 
Nästa vecka åker jag till BillerudKorsnäs sälj-
kontor i Singapore för att jobba där en månad. 
Det ska bli väldigt häftigt, det är en unik 
möjlighet man får som trainee. Den chansen 
skulle jag vilja unna alla!

Berätta om ett tillfälle då du var stolt över 
din insats!  
– För ett tag sedan genomförde vi ett inno-
vationsprojekt. I min grupp tog vi fram ett 
nytt förslag på hur vi kan hantera examens-
arbeten för att skapa värde för såväl studenter 
som företaget. Det kändes bra att få lyfta 
fram konkreta idéer som togs emot med 
stort intresse. Dessutom visade det att 
BillerudKorsnäs är en arbetsgivare där alla 
kan bidra med idéer och förslag som kan leda 
till förbättring i framtiden. 

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volore-
hent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor se-
quam 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 volore-
hent. 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 volore-
hent. 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.

Den starka hållbarhetsprofilen och att 
få göra skillnad lockade Maria Bond 
till BillerudKorsnäs traineeprogram.
Text Sofie Lundmark   Foto Alexander Lindström

”Att få jobba för något jag kan stå för 
gör mig extra motiverad”

”Citatrubrik på max 60 tecken rubbe 
rubbe rubbe rubbe rubbe rubbe”

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 förpack-
ningslösningar. BillerudKorsnäs är ett internationellt 

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

Maria Bond
Titel: Trainee, produkt- och 
affärsutvecklare för vätske-
kartong.
Utbildning: Civilingenjör 
inriktning design- och produkt-
utveckling, Linköpings univer-
sitet, examen 2016. 
Vad minns du extra mycket 
från ditt år som trainee? ”När 
vi gick skift och fick åka upp i 
en av kokarna på bruksom-
rådet. Det var en klar decem-
bernatt och man kunde från 
ca 70 meters höjd se ut över 
staden, det var väldigt häftigt!”

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

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.

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 labore-
hent 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.

Företagsnamn
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