Mondi Dynäs söker kandidater till utbytesprogram och sommartrainees
Mondi Dynäs AB är en av världens största tillverkare av oblekt kraftpapper och specialkraftpapper. Du
hittar oss strax utanför Kramfors, i vackra Höga Kusten, och vi har cirka 300 anställda. Vi tillhör en
internationell förpacknings- och papperskoncern med ungefär 26 000 anställda i fler än 30 länder. Hos
Mondi går säkerheten främst och vårt viktigaste och främsta mål är att alla våra medarbetare och
entreprenörer arbetar säkert och kommer hem säkert.
Vi söker kandidater till vårt utbytesprogram i Frantschach, Österrike, samt till våra sommartrainees till vår
Teknologiavdelning.

Kandidater till utbytesprogrammet
Vi söker 1-2 stipendiater för att stötta vårt systerbruk i Frantschach med projektarbete inom produktion,
ekonomi eller IT. Uppdraget är ca 4 veckor under juli månad, och innehållet kan anpassas något efter
studentens studieinriktning och intresse. Vi söker dig som studerar till ingenjör på högskola eller
universitet, gärna med inriktning mot process, produktion, kemi eller IT, alternativt studerar till högskoleeller civilekonom. Du är självständig, självgående och har förmåga att skapa relationer. Du är intresserad
av branschen och en god ambassadör för Mondi Dynäs. Du behärskar engelska flytande i tal och skrift och
innehar B-körkort. Kunskaper i tyska är önskvärt men inget krav.
Sommartrainee till Teknologiavdelningen
Som analytiker på Teknologiavdelningen är ditt uppdrag att utreda hur vi kan öka kvaliteten i våra
mätdata. Du går igenom data från vår produktionsprocess och analyserar variationerna i mätningen. Du
kartlägger vad som är processvariationer och vad som är mätvariationer. Dina slutsatser och förslag på
åtgärder presenterar du för chefen för teknologiavdelningen. Vi söker dig som utbildar dig till högskoleeller civilingenjör och som vill få praktisk erfarenhet av arbete i industri. I din utbildning har du inriktning
mot energi, process eller kemi. Du har läst statistik och behärskar konfidensintervall. Du har högt
säkerhetstänk, är analytisk och systematisk. Du är vidare självgående och tar ansvar och egna initiativ. Vi
värdesätter din ambition av att på sikt bo och verka i regionen. Du behärskar svenska och engelska i tal
och skrift.
Kontakt
Vid frågor, kontakta vår HR-avdelning avseende utbytesprogrammet, Erika Lundin, 0612-83 221. Rör dina
frågor sommartrainee på Teknologiavdelningen, kontakta Andreas Stattin, 0612-83 181. Sista
ansökningsdag är 15 februari 2020. Varmt välkommen med din ansökan!
Grow
Vi erbjuder:
- Ett ansvarsfullt och stimulerande arbete inom en internationell koncern
- Spännande nationella och internationella karriärs- och utvecklingsmöjligheter
- Ett omfattande utbildnings- och utvecklingsprogram, bland annat inom vår egna Mondi Academy
Create
Hos oss kommer du att få:
- Utgöra en viktig del för vår process och vår utveckling
- Mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling
- Delta i utmanande projekt, både nationellt och internationellt
Inspire
Du kan se fram emot:
- En arbetsplats där säkerheten går främst
- Omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter i nära samarbete med kollegor
- En arbetsplats som omges av fantastisk natur i vackra Höga Kusten

