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M issionen är att utmana konventionella 
förpackningar – för en hållbar framtid. 
I dag är BillerudKorsnäs ledande inom 

förnybart förpackningsmaterial och har sin mark-
nad över hela världen. Simon Eliasson, Technical 
Service Manager, gjorde ett år som trainee på  
BillerudKorsnäs. Och han har varit kvar sedan dess. 

Varför sökte du dig till BillerudKorsnäs? 
– Efter min examen sökte jag tjänsten som 
trainee, där jag fick möjligheten att jobba som 
processingenjör med energifrågor parallellt med 
traineeprogrammet. Under mitt år har jag fått upp 
ögonen för branschen och skogsindustrin och fått 
en helhetsbild av hela värdekedjan. Jag önskar att 
alla hade fått göra mitt traineeår, man förstår vad 
man bidrar med i ett större perspektiv och att alla 
har en viktig roll i vad de gör. Förpackningar fasci-
nerar mig verkligen!

Vad har du för roll i dag? 
– Man kan säga att min roll är en länk mellan 
produktion och marknad. Jag fungerar som teknisk 
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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.

support åt våra säljare, hanterar reklamationer och 
medverkar i utecklingsprojekt för förbättrad pro-
duktion. Det är en spännande och global roll där 
jag har tät kontakt med kollegor över hela världen. 

Varför stannade du kvar efter traineeåret?
– Det var självklart. BillerudKorsnäs är verkligen 
en arbetsgivare jag ville vara kvar hos. Det är en 
familjär stämning med bra kollegor. Och så är det 
viktigt att man får utvecklande arbetsuppgifter 
och har en chef som vågar utmana och ställa krav. 
 
Vad slogs du av under din första tid? 
– Vidden av BillerudKorsnäs olika produkter och 
hur stora vi är på en del marknader. Att det finns 
så många olika typer av papper och hur långt 
fram vi är jämfört med andra konkurrenter inom 
vissa områden. Jag slogs också av vilka möjlig- 
heter det finns för att göra karriär och vilken 
otrolig vidd av tjänster som finns inom bolaget. 

Finns det något som har gjort dig extra stolt?
– När vi hade en konferens i Stockholm fick 
jag träffa kollegor inom mitt område från hela 
världen. Jag fick insikt om vilket fantastiskt håll-
barhetsarbete vi gör och vilket fantastiskt arbete 
vi gör för att behålla och stärka vår position inom 
hållbara förpackningslösningar. Vi bidrar verkli-
gen till världen med minskad plastanvändning. 

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 
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BillerudKorsnäs utmanar konventionella 
förpackningar – för en hållbar framtid. 
Simon Eliasson är entusiastisk.
Text Eva Rydinger  Foto Anna Lintzén

”Förpackningar fascinerar mig 
verkligen!”

”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.
Rekrytering: Rekrytering sker löpande, nya tjänster 
annonseras och söks via hemsidan.
Läs mer: www.billerudkorsnas.com

Simon Eliasson
Titel: Technical Service 
Manager.
Utbildning: Civilingenjör inom 
hållbar energiteknik, Luleå 
Tekniska Universitet, examen 
2016.
Vilken plastförpackning 
skulle du vilja ersätta med 
papp? ”Alla engångsförpack-
ningar, allt som vi bara öppnar 
och slänger.”

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.”
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