Gunilla Ullmark, laboratoriechef för avdelningen som består av
kemlabb, våtlabb och papperslab

”Ett företag som tar hand om sina anställda”
När jag pluggade till civilingenjör i kemi på Umeå Universitet gjorde jag mitt
examensarbete här. Efter studierna fick jag sedan direkt jobb som labb- och
utvecklingsingenjör och 10 år senare blev jag linjechef för en av pappersmaskinerna.
Efter några år på ett annat företag fick jag frågan om att bli labbchef och jag tackade ja.
Nu är jag alltså tillbaka på Mondi Dynäs och har haft denna tjänst i snart två år.
Planen var aldrig att bli kvar i Kramfors efter att jag pluggat men nu blev det så och det
har jag aldrig ångrat. Har man ett jobb man trivs med och familj och vänner runt sig så
räcker det långt!
Berätta hur en arbetsdag kan se ut.
Jag börjar dagen med att gå en runda genom labbet och stämma av med personalen om
hur läget är. Sedan består mycket av dagarna av sådant som behöver vara under kontroll
för en väl fungerande avdelning som exempel personalplanering, arbetsmiljöfrågor,
ekonomi och standardiserade arbetssätt med instruktioner och rutiner. Jag sitter även
med i kemikaliegruppen, som jobbar med olika kemikaliefrågor.
Det är ett utvecklande och varierande jobb.
Vilka utvecklingsmöjligheter finns i företaget?
Det är lätt att utvecklas i Mondi, och det finns absolut stora möjligheter! Det har det gjort
för mig. Tidigare har jag haft befattningar med ett operativt ansvar men nu är det första
gången som jag har personalansvar. Det är en utmaning samtidigt som det är väldigt
roligt.

Här finns många olika befattningar och ingen sätter stopp för önskemål om det är någon
utbildning som man vill gå för vidareutveckling. Det är ett företag som är bra, som tar
hand om sina anställda.
Vad är ditt nästa steg?
Jag tänker inte så mycket framåt
vad gäller att klättra och göra karriär,
för mig är det viktigast att utvecklas
och utmanas. Vi får se vad framtiden har
att utvisa.
Företaget jobbar mycket med jämställdhet,
hur ser du på det?
En blandning av olika kön och bakgrunder är bra
för samtliga! Alla behövs. Samtidigt vill jag inte bli
anställd enbart för att jag är kvinna utan för mina
kvalifikationer.
Hur trivs du med kollegorna?
Jag har ett jättebra gäng, så jag är väldigt nöjd. Här är det överlag en trevlig stämning
bland de som jobbar. Nu har det varit en speciell tid på grund av corona så det har inte
gått att träffas så som man egentligen önskat men det har ändå fungerat relativt bra.
Förutom jobbet hur är det med kringaktiviteter?
Här är det mycket friluftsliv i och med Höga Kusten. Gillar man natur är detta rätt ställe!

