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SKOGSINDUSTRIERNA I NORRKÖPING

Vill du vara med och utveckla morgondagens
papper? Hos oss finns över 100 yrken!
Massa- och pappersföretagen spelar en viktig roll för regionens sysselsättning. BillerudKorsnäs Skärblacka, Fiskeby
Board AB och Holmen skapar tillsammans med de företag
som förädlar papper och kartong tusentals arbetstillfällen
i Norrköping. Det handlar inte bara om de direkt anställda
utan även dem som indirekt får sin inkomst genom pappersföretagens verksamhet.

De tre företagen samarbetar på olika sätt, vilket fungerar bra
då de inte är konkurrenter. Holmen levererar till exempel
massaved till BillerudKorsnäs och gemensamma marknadsföringsinsatser av pappersindustrin genomförs. Företagen
är också engagerade inom samhällssektorn genom stöd till
kultur- och idrottslivet i olika former.

SKOGSINDUSTRIERNA I NORRKÖPING
På BillerudKorsnäs, Fiskeby och Holmen finns många spännande jobb. Vi
är tre stora massa- och pappersföretag som finns i Norrköpingsregionen
och tillsammans har vi runt 1675 anställda.
VERKSAMHETEN
På BillerudKorsnäs, Fiskeby och Holmen arbetar vi med naturliga produkter som passar
väl in i kretsloppssamhället. Råvaran kommer från den svenska skogen samt returpapper
och förädlas i våra fabriker på ett miljövänligt sätt. Slutprodukterna kan sedan återvinnas
och bli till nya produkter. Våra verksamheter bedrivs med säkerhet i fokus och ansvarsfullhet utifrån miljö och hållbarhetsfrågor, det får aldrig ske på bekostnad av framtida
generationer.
Våra papperskvaliteter används i en mängd dagliga produkter, både i Sverige och ute
i världen. Redan vid frukostbordet möter du vårt papper i form av morgontidningen,
paketet till frukostflingorna och påsen runt småfrallorna. På shoppingrundan finns vårt
papper i fina bärkassar och i lyxiga parfymförpackningar. Även vid läkarbesöket kommer
du i kontakt med vårt papper, som finns i bland annat sterila förpackningar för sprutor,
ja listan kan göras hur lång som helst.
ARBETET
För att tillverka våra produkter måste många olika yrkeskategorier samverka. Man kan säga
att våra fabriksanläggningar är ett samhälle i miniatyr. Hos oss finns många spännande
yrken och chansen är stor att du hittar något som passar just dig. Vi har t.ex. yrken som:
•
•
•
•
•
•
•

Kemister
Arbetsmiljöingenjörer
IT-tekniker
Inköpare och logistiker
Kommunikatörer
HR-specialister
Ekonomer och många fler…

Varje år anställer BillerudKorsnäs, Holmen och Fiskeby ett stort antal sommarjobbare, ett
bra sätt att få inblick i och prova på branschen. Grundkravet är att man har fyllt 18 år och
har godkända gymnasiebetyg.
UTBILDNINGEN
För att jobba inom vår bransch krävs gymnasieutbildning från t ex natur-, eller teknikprogrammet, el- och energiprogrammet ekonomi eller från industriteknisk inriktning. Flera
gymnasieprogram ger relevant utbildning för jobb inom vår bransch. För många jobb
krävs också högskola/universitet eller yrkeshögskola med utbildning inom t ex pappersoch cellulosateknik, , process-/driftteknik, mekanik, IT och ekonomi. Hos oss finns stora
möjligheter. Är du intresserad av att utvecklas med oss?

BILLERUDKORSNÄS - VI UTMANAR KONVENTIONELLA
FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Tillsammans med våra partners skapar
vi smartare förpackningslösningar som förbättrar
lönsamheten, inspirerar miljontals konsumenter och
bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer. BillerudKorsnäs Skärblacka utanför Norrköping
har ca 700 anställda.

FISKEBY BOARD grundades i Norrköping 1637 som
en av Europas första tillverkare av papper. Idag är vi
ensamma i Skandinavien om att tillverka förpackningskartong av 100% returfiber. Sustainable Strength är en
devis som beskriver vad vi gör, vad vi vill och vad vi
står för, nämligen Fiskebys arbete för ett hållbart samhälle, styrkan i företaget och vår produkt Multiboard.
Vi är självförsörjande på ånga och producerar cirka 30%
av vårt elbehov på egen hand. Från 2015 har vi även en
egen biogasanläggning som renar fabrikens avloppsvatten. Vår breda process erbjuder en mängd intressanta arbeten och vi är idag cirka 275 medarbetare.
Läs mer på: www.fiskeby.com

HOLMEN-KONCERNEN har en bred verksamhet med
totalt cirka 3000 medarbetare varav 700 i Norrköpingsregionen.
Huvuddelen av personalen är verksamma på Bravikens
pappersbruk, där Holmen Paper tillverkar magasins-,
tidnings-, och bokpapper. Dessutom driver Holmen
ett av Skandinaviens största sågverk där 500 000
kubikmeter konstruktionsvirke tillverkas per år. Från
Holmens egna skogar levereras virke till Holmens industrier men även till Billerud-Korsnäs i Skärblacka.
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ADRESS
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BillerudKorsnäs Skärblacka
617 10 SKÄRBLACKA

Fiskeby Board AB
Box 1, Fiskeby, 601 02 NORRKÖPING

Holmen Paper AB, Braviken
601 88 NORRKÖPING

Telefon: 011-24 53 00
E-post: hrskarblacka@billerudkorsnas.com

Telefon
E-post:

Telefon:
E-post:

Webbplats: www.billerudkorsnas.se

Webbplats: www.fiskeby.com

011 - 15 57 00
info@fiskeby.com

011-23 50 00
pia.andersson@holmen.com



Webbplats: www.holmen.com
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Civilingenjörer/högskoleingenjörer
Processoperatörer/Drifttekniker
El/automationselektriker
Styr- och reglermekaniker
Mekaniker/Reparatörer
Truckförare
Laboranter
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