Berättelser från
att jobba inom
skogsindustrin...

Vad kommer
från skogen?

Nummer 1
med jobbet är
människorna
Namn:

Förpackningar, papper,
tidningar, magasin, möbler,
fönster, blöjor, tuggummi,
såpa...
Ja listan kan göras lång på
produkter som har sitt ursprung
i skogen. Ännu fler möjligheter
finns det att utveckla nya hållbara
material, produkter och användnings
områden för skogens råvaror.
Regionens skogsindustri behöver
ständigt ny kompetens för att
utveckla produktionsmetoder, arbets
miljöer, verksamheter och produkter.
Här möter du några personer som
tidigare har läst vid Högskolan i Gävle
och som sedan har tagit klivet in i
den moderna skogindustrin.
Är du också med?

Stina Persson

Chef för mekaniskt underhåll
på StoraEnso Skutskärs bruk

Yrke:

Utbildning:

Energisystemingenjör,

examen 2005

Vad gör du i dag?
Jag har förmånen och möjligheten att vara
chef på mekaniskt underhåll på Skutskärs
bruk och arbeta med många fantastiska
människor. På mekaniskt underhåll hanterar
vi hela kedjan, från att hitta fel innan de blir
haverier, till att byta maskinerna och utreda
felorsakerna.
En stor del av min tid handlar om att
hitta vägar för att öka tillgängligheten på
maskinerna tillsammans med de kunniga
människor som arbetar här.

Hur kom du i kontakt med
Stora Enso?
Jag gjorde mitt examensarbete på Skutskär
2005 och samtidigt sökte de en ingenjör.
Jag sökte tjänsten och StoraEnso gav mig
chansen att prova!

Vilken nytta har du av
din utbildning?
Vissa områden ja, andra nej. Själva arbetet
med att lära sig logisk problemlösning och
att systematisera arbetet har varit nyttig och

mycket användbart. Jag tror Co-op programmet är jättebra
för studenterna för då kan de mer relatera till vad i respektive
utbildnings om är viktigt. Vad jag hade behövt när jag precis
började var faktiskt arbetsplatskunskap.

Vad är det bästa på jobbet?
Nr 1 är människorna, jag arbetar i ett grymt bra gäng och
Nr 2 är möjligheten att vara med att förvalta och utveckla en
fabrik som funnits så länge så att även framtida generationer
kommer till en attraktiv och lönsam arbetsplats.

Tips till dem som läser på Högskolan i dag?
Förvänta dig inte att någon ska hitta vägarna eller lösa pro
blemen åt dig, visa handlingskraft och driv saker själv, men
glöm inte att under skoltiden arbetar du för dig själv, för att
du ska lyckas. I yrkeslivet arbetar du för att företaget ska
lyckas och ständigt bli bättre, det kräver ett bredare och mer
prestigelöst förhållningssätt.

Har du någon kontakt med
Högskolan i Gävle idag?
Ja, både med Co-op programmet och med några på energi
och maskin. Högskolan är en fantastisk samarbetspartner
som verkligen vill ta plats i regionen och vi ska vara glada att
företagen i närheten har den fantastiska möjligheten att öka
vår konkurrenskraft mha av de personer Högskolan utbildar.

Varför ska studenter söka sig till skogsindustrin?
Helt enkelt för att det är en förnybar råvara som har stor
utvecklingspotential och vi har verkligen möjlighet att påverka
hållbarheten, både lokalt och globalt! Dessutom får man arbeta
i ett öppet klimat med massor av möjligheter att utvecklas.

Våga ta kontakt!
Namn:

Jon Kvarmans

Produktutvecklare/Konstruktör,
Svenska Fönster

Yrke:

Design och Träteknik
programmet, examen 2011

Utbildning:

Vad gör du i dag?
Idag arbetar jag med produktutveckling och konstruktion av
nya och befintliga produkter på Svenska Fönster i Edsbyn.

Hur kom du i kontakt med Svenska Fönster?
Jag sökte tjänsten som produktutvecklare under min sista
termin på högskolan. Då hade jag 3 år tidigare varit praktikant
på Svenska Fönster under min gymnasieutbildning.

Vilken nytta har du av din utbildning?
Under utbildningen i Gävle så fick jag lära mig grunderna till
design och produktutveckling. Detta gjorde att jag kände en
trygghet i hur man jobbar för att komma fram till ett positivt
resultat i utvecklingsarbetet. Trots att det var en så specifik
produkt som fönster så kunde jag applicera mina kunskaper.

Vad är det bästa på jobbet?
Jag får ta ett stort eget ansvar och vara delaktig i projekt där
min kunskap är viktig. Svenska Fönster är en trygg arbets
givare där jag får utvecklas i min yrkesroll. Det är Hälsinglands
och Västra Dalarnas största privata arbetsgivare med ca 700
anställda och vi har alltid många både stora och intressanta
projekt pågång.

Tips till de som läser på Högskolan i dag?
Var framåt och ta initiativ. Ju mer du hinner göra under din
studietid ju mer lär du dig. Våga ta kontakt med människor,
en god kontakt kan hjälpa dig i många stunder senare i livet.
S t o r a e n s o Sk u ts k är s br uk

Allt från skruv
och mutter till
stora projekt
Namn:

Roger Nordin

Mek-ingenjör på centralt
underhåll, StoraEnso

Yrke:

Utbildning:

Maskiningenjör,

examen 2013

Vad gör du idag?
Jag arbetar med mekaniska utredningar och ständiga förbätt
ringar. Vi ska identifiera vad som kan göras för att undvika
problem och större haverier.

Hur kom du i kontakt med StoraEnso?
De presenterade sig på Högskolan och då blev jag intresserad.

Vilken nytta har du av utbildningen?
Framförallt att tänka ett steg till och att arbeta strukturerat.
Jag har dessutom en bakgrund från industrin och den kom
binationen är viktig för mig.

Vad är det bästa på jobbet?
Det bästa med mitt jobb är variationen och friheten. Ingen dag
är den andra lik. Den här branschen är väldigt händelseinriktad
så det är sällan dagarna blir som jag planerat. Det har sin
tjusning. En arbetsdag kan innehålla allt från skruv och mutter
till större projekt.

Skogsindustrin
i regionen
Gävleborg plus är ett samarbete
mellan skogsindustrin och
Högskolan i Gävle för att arbeta
med framtidens kompetens inom
skogsindustrin och lyfta frågor
som är viktiga i relationen mellan
samhälle, industri och utbildning.
Vi arbetar med en fantastisk
resurs i form av skogens gröna
guld. Med produkter och tjänster
som är hållbara och fyller en
viktig roll att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. Centralt
för att lyckas är att det finns
människor som har insikter och
kunskap och som kan vidareutveckla och driva företagen
framåt. Att vi kan försörja våra
verksamheter med kompetens
och att det finns kunskap och
vilja att starta nya verksamheter
också i vår region.

Ala Sawmill
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