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”Jag fick en bra introduktion
och generöst med lärotid”
Varför valde du Mondi?
Jag hittade kärleken i Örebro och blev kvar. Det ångrar jag inte
en sekund. Jag stortrivs, både i stan och på Mondi där jag jobbar
som operatör i produktionen sedan mars 2022.
Innan jag kom hit visste jag inte så mycket om branschen och
företaget, men blev nyfiken när jag letade jobb. Rekryteringen
funkade jättebra, jag blev väl omhändertagen och kände mig
sedd hela vägen. Väl på plats fick jag en bra introduktion som
gav en värdefull helhetsbild av företaget.

Vad gör du om dagarna?
Kort sagt sköter jag en maskin som rullar upp det plastbelagda
pappret på hylsor, innan vidare färd till kunden.

En vanlig dag börjar med att stämma av läget med skiftlaget
innan och att gå igenom aktuella order. Vi är tre skiftlag med runt
15 personer i varje. För det mesta flyter arbetet på, med paus för
fika och lunch förstås, men ibland uppstår problem som måste
lösas. Papper är ett levande material, saker kan hända, det är en
del av jobbet.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Mondi är en bra arbetsplats och bäst av allt är kollegorna.
De betyder jättemycket! Dessutom passar det mig att jobba skift.
Speciellt med Mondi som arbetsplats är att det ges generöst med
lärotid, jag lär mig nya saker hela tiden.
En annan sak som ”sticker ut” är fokus på hälsa och säkerhet.
Vi uppmuntras verkligen att ta hand om oss – på och utanför
jobbet. Jag gillar också att alla är lika viktiga, alla hälsar på alla
och är intresserade av vad andra gör.

Vad betyder Grow, Create, Inspire
och Together för dig?

”

En sak som ”sticker ut” på Mondi är fokus på
hälsa och säkerhet. Vi uppmuntras verkligen
att ta hand om oss – på och utanför jobbet.
Jag gillar också att alla är lika viktiga, alla hälsar
på alla och är intresserade av vad andra gör.
Sandra, operatör på Mondi Örebro

”

För mig handlar det om att växa i sig själv och i ett större
perspektiv. På Mondi skapar vi produkter som är bra för både
våra kunder och för samhället. När jag ser dem användas i
vardagen blir det tydligt hur allt hänger ihop. Det vi gör är viktigt.
Vi inspirerar varann och vi gör det tillsammans.

