Packat med möjligheter för
Andrei efter traineeåret
Som trainee på BillerudKorsnäs fick
Andrei Krès en ny bild av företaget, där
han hade sommarjobbat inom produktion i flera år. I dag stortrivs han som
Business Controller på huvudkontoret i
Stockholm.

respektive pappersbruk, och min traineegrupp fick
även olika uppgifter att lösa åt dem. Det var väldigt
lärorikt att så pass snabbt få ta ansvar och arbeta
tillsammans med mycket kunniga personer med lång
erfarenhet från industrin.
Hur har du utvecklats på BillerudKorsnäs?

– Under traineeåret fick jag välja och vraka mellan
olika uppgifter, så det blev nästan en utmaning att
är Andrei Krès i tonåren började sommar
begränsa sig. Men det gjorde att jag provade på
jobba på BillerudKorsnäs pappersbruk
många delområden inom ekonomi och
i Grums trodde han inte att han
utvecklade en bra grund inför tjänsten
skulle vara kvar i företaget ett decen
som controller, som jag påbörjade
nium senare.
efter traineeåret. I dag är jag Busi
– De första åren tyckte jag att före
”Alla i
ness Controller och arbetar både
taget och arbetet ”på golvet” verkade
organisationen
med ekonomistyrning och ansvarar
enformigt. Men när jag kom tillbaka
för koncernens PMO, Project Ma
sommar efter sommar insåg jag att
är hela tiden p
 å
nagement Office. Jag trivs väldigt
det verkligen hände saker – man
tårna”
bra och det är kul att få chans att
utvecklade nya lösningar och arbetet
utvecklas inom företaget.
blev mer kundfokuserat. Så när jag
var klar med utbildningen och såg att en
traineetjänst på BillerudKorsnäs utannon
serades blev jag nyfiken på att lära mig mer om
hur företaget arbetar utanför produktionen.
om BillerudKorsnäs

– Först och främst fick jag verkligen bekräftat att det
händer mycket spännande utvecklingsarbete inom
företaget. Alla i organisationen är hela tiden på tårna
och väldigt innovativa trots att det är en traditionell
bransch vi verkar i. Nya idéer välkomnas och dess
utom lyssnar man på dem. När jag som trainee kom
med förslag på hur man skulle kunna använda vissa
rapporter och system i det dagliga arbetet implemen
terades de idéerna, vilket ledde till att det dagliga
arbetet effektiviserades.



BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av
starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial, och
samarbetar med mer än 1 500 kunder i
över 100 länder.

🔿

Traineeprogram: BillerudKorsnäs traineeprogram på 12 månader 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.

✉

Ansök här: www.billerudkorsnas.com

Vad var höjdpunkten under din traineeperiod?

– Det bästa var att jag väldigt snabbt fick ett stort
kontaktnät inom bolaget och märkte att det var
väldigt högt i tak. Redan i början av traineeperioden
fick jag träffa koncernledningen och ledningen på
10 Traineeguiden

Detta är en annons från Campus Karriär
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Hur förändrades din bild av BillerudKorsnäs
under traineeåret?
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