Sundsvall, Heltid

Traineetjänst på Metso Paper Sundsvall AB
Fiberteknologi i världsklass. Vill du vara med i vårt team? Som trainee får du chansen att bygga upp
unika kunskaper - värdefulla för din fortsatta karriär på Metso. Välkommen till oss på Metso Paper: där
världens modernaste massabruk finns –där finns vi!
Metso Paper utvecklar och levererar anläggningar, utrustning och processlösningar över hela världen
för tillverkning av fiberbaserade produkter. Lite förenklat kan man säga att vi levererar den teknik som
behövs för att kunna göra först pappersmassa och därefter exempelvis papper, pappersförpackningar
och blöjor.
Genom att anpassa och utveckla våra produkter efter våra kunders olika villkor och krav hjälper vi dem
att överleva och nå framgång på en tuff marknad. Idag testar vi till exempel flera nya träslag i vårt
forskningscenter för att se om de skulle kunna användas i fiberindustrin och hur vi i så fall måste
justera vår teknik. Idag måste alla anstränga sig för att arbeta resurssnålt och ta största möjliga
hänsyn till miljö och klimat. Vi arbetar målinriktat för att göra världens fiberindustri mer energisnål och
mindre vattenkrävande utan att för den skull tumma på effektiviteten och driftsäkerheten.
Fiberteknologi i världsklass. Vill du vara med i vårt team? Som trainee får du chansen att bygga upp
unika kunskaper - värdefulla för din fortsatta karriär på Metso. Välkommen till oss på Metso Paper: där
världens modernaste massabruk finns –där finns vi!
Metso Paper utvecklar och levererar anläggningar, utrustning och processlösningar över hela världen
för tillverkning av fiberbaserade produkter. Lite förenklat kan man säga att vi levererar den teknik som
behövs för att kunna göra först pappersmassa och därefter exempelvis papper, pappersförpackningar
och blöjor.
Genom att anpassa och utveckla våra produkter efter våra kunders olika villkor och krav hjälper vi dem
att överleva och nå framgång på en tuff marknad. Idag testar vi till exempel flera nya träslag i vårt
forskningscenter för att se om de skulle kunna användas i fiberindustrin och hur vi i så fall måste
justera vår teknik. Idag måste alla anstränga sig för att arbeta resurssnålt och ta största möjliga
hänsyn till miljö och klimat. Vi arbetar målinriktat för att göra världens fiberindustri mer energisnål och
mindre vattenkrävande utan att för den skull tumma på effektiviteten och driftsäkerheten.
Förmågan att hela tiden utveckla nya, smarta lösningar är vår framgångsfaktor. Arbetet pågår hela
tiden, här i Sundsvall liksom runt om världen hos våra kunder och i vårt samarbete med ledande
forskare inom fiberteknologi. Det är det här vi gör varje dag på jobbet. Ibland är utmaningarna extra
stora och då kan det vara lätt att glömma bort att vi faktiskt är världsledande inom vårt område idag.
Men så är det. Det är vi stolta över.
Tycker du det verkar spännande att jobba i ett högteknologiskt, framgångsrikt företag med
verksamhet över hela världen? Hos oss har du chansen att utvecklas vidare genom
kompetensutvecklingsprogram, vidareutbildning och inte minst ett stimulerade jobb.
Metso är en internationell teknologikoncern vars omsättning år 2007 uppgick till cirka 6 miljarder euro.
Metsos 27 000 medarbetare i över 50 länder betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, bergoch mineralbearbetningsindustrin, energiindustrin samt andra utvalda industribranscher.
Vem söker vi?
Dessa traineetjänster vänder sig till nyexaminerade civilingenjörer inom maskin med inriktning
konstruktion och kemiteknik med inriktning processkemi, massateknik eller träkemi. Du ska vara
beredd att anta en personlig utmaning, vara idérik, ha ett stort teknikintresse och kunna jobba

självständigt. Vidare är du är strukturerad, analytisk och har god social förmåga. Självklart är det viktigt
att du har ett intresse för Metsos teknik och verksamhet. Metso arbetar i en internationell miljö där
goda språkkunskaper inom engelska är en förutsättning.
Genom Metsos Traineeprogram får du kunskap om företaget, verksamheten och produkterna samt
stöd för din personliga utveckling. Traineeprogrammet kommer att pågå i 12 månader.
Efter traineetjänsten kan du jobba hos Metso som utvecklingsingenjör eller processingenjör. Som
utvecklingsingenjör får du möjlighet att vara med och utveckla en idé till färdig produkt och vara
projektledare inom en utvecklingsgrupp. Processingenjör blir man inom offerering, utveckling av
processer och igångkörning av anläggningar och utbildning.

På StudentConsulting lägger vi stor vikt på personlig och professionell utveckling. Att vara konsult hos
våra uppdragsgivare innebär att du får möjligheten att bidra med just din unika kompetens samtidigt
som du investerar i goda referenser för framtiden. Sätt fart på din karriär och skicka din ansökan idag!
StudentConsulting är Sveriges snabbas växande företag 2008 och specialiserat på studenter,
akademiker och unga i karriären. Företaget grundades 1997 och sysselsätter idag över 7000 konsulter
på hel- och deltid. Med en bredd av enkla till mer kvalificerade jobb och med en rad olika
tjänsteområden kan vi erbjuda dig jobbet du vill ha nu men även hjälpa dig till jobbet du vill ha i
framtiden. Läs mer om oss på www.studentconsulting.se, välkommen!
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