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Förpackningsmaterial med
hållbarhet och miljö i fokus

Hur är BillerudKorsnäs som arbetsgivare?
– Det är en arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare och som uppmuntrar personlig utveckling.
Kompetensutveckling är en stor del av det som
diskuteras i utvecklingssamtalen med din närmaste
chef. Möjlighet till praktik ges på de olika avdelningarna i produktion, men även kurser eller annan
kompetensutveckling. Massa- och pappersproduktion är en komplex ström av olika processer och
även om du inte börjar som trainee finns verktygen
för att du ska få kunskap om helheten. Ett litet fel
i en produktionssektion kan bidra till allvarliga
störningar i hela processen. Det är därför viktigt att
få förståelse för hur allt hänger ihop.
Hur vill du beskriva ert traineeprogram?
– Traineeprogrammet pågår under ett år. Du blir
placerad på ett av bruken eller huvudkontoret, i mitt
fall i Karlsborg, och tanken är att du ska få ett skarpt
uppdrag redan som trainee. Du har en specifik
tjänst, men får möjlighet att rotera under året, bland
annat genom att besöka alla våra bruk inom koncernen. Traineeåret handlar mycket om att lära sig mer
om produkterna och produktionen på de olika bru-
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Vad har varit höjdpunkten?
– Att få helhetsynen för hur en organisation fungerar och förståelse för hur vi jobbar från operatör i
produktion upp till koncernledning. Dessutom var
utlandspraktiken, som jag gjorde på vårt säljkontor i
Paris, en minnesvärd del. Den gav mig möjlighet att
få förståelse för vad våra kunder ställer för krav på
våra produkter. Det var riktigt intressant att se hur
kunderna använder våra produkter i sina processer.
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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.



Om traineeprogrammet: BillerudKorsnäs traineeprogram vänder sig främst
till nyutexaminerade civilingenjörer samt
övriga akademiker med inriktning mot de
gällande behov som finns. Programmet
är utformat för att ge deltagarna bästa
möjliga förutsättningar till god kunskap om
och förståelse för företagets verksamhet
samt sambandet mellan produktion, marknad och försäljning. Programmet utgår
från ett perspektiv kring internationalisering
och ger deltagarna möjlighet till personlig
utveckling där förmågor och färdigheter
sätts på prov för att utmana givna mönster.
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Längd på programmet: 12 månader.
Antal platser: Mellan 10–14 traineeplatser.
Ansökan: Programmet startar september
2014 och rekryteringar inleds våren 2014.

Detta är en annons från Campus Karriär

campus.se/arbetsgivare
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fter examen från Linköpings universitet
sökte Fadia Chedid sig till BillerudKorsnäs
som trainee, efter att ha fått upp ögonen för
förpackningsbranschen via sitt examensarbete.
– BillerudKorsnäs erbjuder en mångfald av produkter och de rätta värderingarna ur ett miljö- och
hållbarhetsperspektiv. Det är dessutom en intressant
bransch att jobba i, det händer mycket och det är
stort fokus på innovation, konstaterar Fadia.

ken samt självklart att nätverka. Vi gick även olika
utbildningar, exempelvis inom ledarskap, finans och
innovation. Det var ett lärorikt och intensivt år.

Text: Christian Albinsson

BillerudKorsnäs är i dag världsledande
inom förnybart förpackningsmaterial
och företaget söker hela tiden unga
och innovativa medarbetare som
kan vara med och skapa framtidens
förpackningsprodukter.

Mitt traineeprogram

Möte med koncernledningen

utlandspraktik

Personlig utveckling

”Det är
viktigt att
veta hur allting hänger
ihop”

Fadia Chedid
Titel: Processingenjör.
Ålder: 27 år.
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet, examen 2010.

