
Grow. Create.  
Inspire. Together.

”Mondi är ett litet företag  
i det stora, det gillar jag”
Vad gör du på Mondi?
Som applikationsingenjör på Mondi jobbar jag med produkt- 
utveckling och teknisk support. Jag hjälper våra kunder att  
uppnå vissa produktegenskaper eller välja rätt material för  
ett visst användningsområde. 

Den typiska arbetsdagen finns inte. Ena dagen är jag på  
tjänsteresa hos en kund, nästa är det provkörning i  
produktionen och den tredje skrivbordsarbete. 

Vad förde dig till Mondi?
I grunden är jag civilingenjör med inriktning på kemiteknik, och 
har tidigare arbetat på ett stort industriföretag i Sandviken.  
Pappret som material och företagets starka hållbarhetsfokus 
lockade mig hit 2017. 

Vad är roligast i ditt jobb?
Roligast är helt klart att utveckla nya lösningar på problem som 
kunden upplever, att skapa ännu större kundnytta med ännu  
starkare hållbarhetsfokus. Det känns både bra och kul att arbeta 
med produkter som ligger rätt i tiden.

Hur är Mondi som arbetsplats? 
Mondi är ett litet företag i det stora, det gillar jag. Alla funktioner 
finns och beslutsvägarna är korta. Jag skulle säga att vi har en högre 
grad av lokalt självstyre än många andra. Samtidigt har vi tillgång till 
kompetens och resurser inom koncernen, exempelvis produktlab. 

Vad skiljer Mondi från andra arbetsplatser? 
Personalvård och trivsel är något Mondi Örebro fokuserar på. Det 
är många småsaker som skapar en bra helhet. Fredagsfrukost, 
då alla får information om hur det går för företaget, sommarfest, 
julbord, glass på sommaren. Det är några exempel. Så är det inte 
överallt, långtifrån.

Vad betyder Grow, Create, Inspire  
och Together för dig?
Tillsammans arbetar vi för att få affären att växa, med fokus  
på våra hållbara produkter. Det känns inspirerande och viktigt.  
Vi arbetar tätt ihop, vinner och förlorar som ett lag.Det känns både bra och kul att arbeta med 

produkter som ligger rätt i tiden. Mondi är  
ett litet företag i det stora, det gillar jag.  
Alla funktioner finns och beslutsvägarna  
är korta. Samtidigt har vi tillgång till  
kompetens och resurser inom koncernen.

Tobias, applikationsingenjör på Mondi Örebro
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