Framtidens arbetsgivare
presenteras i Framtid.se
FÖR DIG SOM

GÅR PÅ HÖG

Deltagande i Framtid.se innebär presentation i katalogen
och/eller presentation på www.framtid.se.

STADIET

Katalogen Framtid.se adresseras direkt hem till landets gymnasieväljare och deras föräldrar på hösten (vecka 43) samt till SYV på
landets högstadie- och gymnasieskolor.
Katalogen når ca. 110.000 ungdomar när det gör sitt gymnasieval
och formar tankar kring framtida yrkesval.
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Vi hjälper till att försvara Sverige!
Vill du också göra det?
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Underhållande arbete, därför valde
Anna BillerudKorsnäs
fabrik behöver underhållas, inte att något går sönder utan förvarning

Fram tiden s

jobb och vägen

och i efterhand behöver vi utvärdera vad som var orsaken.

dit!

FRAMTID

Anna Sarbring, 26:

SUTVECK

Yrke: Chef för underhålls-

LING

Vad är roligast med ditt jobb som chef?

Utbildning: NA på gymnasiet

– Utan tvekan att få kombinera både teknik, business och människa på
samma gång. Även om jag pluggat till ingenjör som är mycket teknik så

och sedan civilingenjör,

arbetar jag dagligen med människor. Jag har alltid varit nyfiken på att

utveckling

Chalmers tekniska högskola

driva förbättringar och det är hos människorna som förändringen börjar.
Vilka utmaningar möter du i din tjänst?

2017-09-21

– Det som utmanar mig varje dag är att arbeta med framtiden. Det vi
arbetar fram idag kommer vi inte alltid kunna se nyttan med förrän om

10:04

flera år. Det gäller att ha tålamod och se helheten även på längre sikt,
vilket genomsyrar hela företaget med vårt långsiktiga arbete för en mer
hållbar framtid.
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På vilket sätt är BillerudKorsnäs en unik arbetsgivare?
– För mig har det märkts redan från första dagen, att min utveckling

1

känns viktigt för företaget. Att jag får gå utbildningar och vara med
i verksamheten har sporrat mig, att ta ansvar och leverera resultat så
att vi hela tiden blir bättre och utvecklas som företag.

Med vår bredd på yrken finns det säkert något som kan
utmana just dig, oavsett var du är i din karriär. Börjar du
jobba hos oss på FMV kommer vi göra vårt bästa för att
du ska trivas. Exempel på yrken hos oss är ingenjör,
fordonsmekaniker, flygtekniker, inköpare och kundmottagare men vi behöver också personal till områden
som inte direkt förknippas med försvarslogistik bland
annat ekonomi, juridik, HR och miljö.

inom Försvarsmakten. Du arbetar också med kvalitets- och leverans-

Fordonsmekaniker/Flygmekaniker

vägleda kunder gällande lagar och riktlinjer.

Varför valde du BillerudKorsnäs?

Kundmottagare

– Jag hade hört om företaget en del under min utbildning genom
studiebesök och arbetsmarknadsdagar. Jag lockades av att de arbetar

kontroller. Arbetsuppgifterna har en stor bredd och ställer krav både på
tekniska och affärsmässiga kunskaper.
Inköpare

– Gymnasie-, Yh- eller högskoleutbildning
Som inköpare kommer du att driva och genomföra upphandlingar. Du
följer också upp avtal och leverantörskontrakt och har många kontakter
med både kunder och leverantörer. I arbetet ingår också att informera och

– Gymnasieutbildning
Som fordonsmekaniker/flygtekniker arbetar du brett med olika typer av
fordon som används inom Försvarsmakten, t ex patrullfordon, bandvagnar, tunga hjulfordon, helikoptrar och JAS 39 Gripen. Arbetet innebär
både underhåll och reparationer samt ibland modifiering.

BillerudKorsnäs är världsledande inom förnybart
förpackningsmaterial. På företagets traineeprogram
fick Anna vara delaktig i utvecklingen av nya idéer för
att skapa förpackningar för en hållbar framtid. Nu är
Anna anställd som chef för underhållsutveckling på
BillerudKorsnäs.

Ditt råd till studenter som ska söka utbildning?
– Har du tänkt läsa en längre utbildning är det absolut viktigaste att du
tycker ämnet är roligt. Är du osäker på vilken utbildning du skall välja
- läs en bred utbildning. Glöm inte att det alltid går att läsa en kortare
utbildning och sedan bygga på med kurser om du vill läsa vidare. Besök
gärna en skola du funderar på och ta ett snack med studenterna för att
stämma av vad de tycker om utbildningen.
Ditt råd till studenter som ska ut i arbetslivet?

– Gymnasieutbildning

med förnybara material och tänker långsiktigt. Vi arbetar från trästock

– Du behöver inte oroa dig för att du inte kan tillräckligt - det lär man sig.
Jag har fått turen att arbeta för ett företag som satsar på att man ska

Som kundmottagare tar du emot kundernas underhållsbehov och tar fram

till färdigt förpackningsmaterial som sedan blir till en produkt som vi
använder hemma i våra hushåll, det är häftigt!

är Du som väljer var du vill jobba. Kan man inte känna sig stolt över de

beställningar till verkstaden, granskar utfört arbete och återrapporterar
till kunden. Du gör enklare felsökningar och avhjälpande underhåll.

fortsätta utbildas och lära sig nya saker varje dag. Tänk också på att det

Ingenjör

Vad gör en chef för underhållsutveckling på dagarna?

värderingar och produkter/tjänster som företaget har, då kommer det
vara svårt att känna motivation och att trivas. BillerudKorsnäs kändes

– Universitets- eller högskoleutbildning

– Jag arbetar med att lägga grunden för underhåll och projektplanering
för framtiden. Vi vill kunna veta i förväg att en del eller delar av vår

rätt för mig direkt och jag är fortfarande stolt över att arbeta på ett
företag som tar ansvar för en hållbar framtid!

+

+

Framtidens arbetsgivare
presenteras i Framtid.se
Som ingenjör på FMV får du utifrån de behov som det svenska försvaret
har arbeta med att specificera krav på och köpa in materiel som används

Direkt efter gymnasiet

Kräver vidare studier

Direkt efter gymnasiet

Kräver vidare studier
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RIKS -i Hela
Sverige.
Deltagande
Framtid.se
innebär presentation i katalogen och

Uppslag
i katalog + presentation* på framtid.se i ett år:
presentation
på www.framtid.se.
Katalogen
skickas
direkt hem
till unga vuxna när
de gör sina viktigaste
Helsida
i katalog
+ presentation*
på framtid.se
i ett år:

65 000 kr
49 000 kr

val i livet. I oktober hem till 15-åringar inför gymnasievalet och i mars
hem tillREGIONAL
19-åringar inför
yrkesval Södra,
eller val Västra
av eftergymnasiala
- Mellersta,
eller Norrastudier.
Sverige

Uppslag i katalog + presentation* på framtid.se i ett år:
Helsida i katalog + presentation* på framtid.se i ett år:

RIKS 15- och 19-åringar i hela Sverige

49 000 kr
39 000 kr

Drömmen om
din framtid!
FRAMTIDSUTVECKLING
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2015-03-05 16:27

Uppslag i katalog + presentation på framtid.se i ett år

110 000 kr

Helsida i katalog + presentation på framtid.se i ett år

65 000 kr

29 000 kr

ENDAST
WEBBDELTAGANDE*
I ETT ÅR
REGIONAL
15- och
19-åringar i del av Sverige
Fyra regioner: mellersta, södra, västra och norra Sverige
* Webbdeltagande på Framtid.se innebär att bransch/företag presenteras
med beskrivande text, bilder, kontaktuppgifter, logotype, yrkeskopplingar,
utbildningsvägar, filmspelare etc.
Deltagande gäller i ett år, mellan september-oktober.
Drömmen om
din framtid!

Alla priser redovisas exklusive moms.
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Vill du veta mer?
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Uppslag i katalog + presentation på framtid.se i ett år

59 000 kr

Helsida i katalog + presentation på framtid.se i ett år

39 000 kr

Kontakta oss på info@framtid.se eller 08-545 42 450

Alla priser redovisas exklusive moms

