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”Jag har definitivt hamnat
rätt – aldrig någon
jobbångest här!”
Varför valde du Mondi?

Vad driver dig på jobbet?

Det var framförallt visionen om hållbara och smarta förpackningar
som lockade. Jag sneglade på Mondi redan när jag pluggade på
Örebro universitet och åkte förbi med bussen varje dag. När rätt
tjänst dök upp sökte jag – och fick den. Det var 2020.

Jag har stort eget ansvar och är med i hela kedjan, från början till
slut. Det känns verkligen att jag gör skillnad, är med och utvecklar
produkter som sedan kommer ut till våra kunder.
Hållbarhetsperspektivet finns alltid med, det är något jag som
person delar med Mondi som företag.

Vad gör du som laborant?
Som laborant är jag en del av kvalitetsavdelningen. Jag utför olika
kontroller och analyser av pågående produktion, hämtar in prover
och testar dem utifrån kundspecar, registrerar värden och gör
certifikat som jag sedan skickar vidare till kunderna. Nu när vi har
flera nya produkter på gång är det mer än vanligt att göra.

Hur är Mondi som arbetsplats?
Mondi är en trygg, inkluderande, rolig och utvecklande arbetsplats
där alla medarbetare får komma med idéer. Vi utmanar oss själva
och varandra, följer inte färdiga mallar utan gör aktiva val och får
klura på saker. Det är uppfriskande!
Företagets starka hälsofokus uppskattar jag också. Och läget!
Det är inte många industrier som ligger så centralt.
Jag har definitivt hamnat rätt, aldrig någon jobbångest här!

”

Mondi är en trygg, inkluderande,
utvecklande och rolig arbetsplats där
alla får komma med idéer. Vi utmanar
oss själva och varandra. Jag har definitivt
hamnat rätt, aldrig någon jobbångest här!
Melli, laborant på Mondi Örebro

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

”

Det handlar om att varje medarbetare är viktig. Tillsammans gör
vi skillnad och skapar en hållbar framtid. Kreativitet främjas och
idéer välkomnas alltid.

