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Håkon Lunde (24)

Susanne Hansen Troøyen (25)

Hvorfor søkte du sommerjobb i Borregaard?
Jeg søkte fordi Borregaard gjør mye spennende
og er veldig aktuell innen mitt fagfelt. Det var
også en flott mulighet til å få praktisk erfaring.

Hvorfor søkte du sommerjobb i Borregaard?
Jeg hadde lyst til å oppleve hvordan det er å
jobbe som forsker i industrien, og syntes det
hørtes spennende ut å jobbe i et bioraffineri.

Fikk du brukt dine fagkunnskaper?
Ja, jeg samarbeidet med en annen student
på to prosjekter i løpet av sommeren. Vi fikk
være med på å forme prosjektene i stor grad,
så vi fikk brukt mye av det vi har lært så langt
i studiene. Det var veldig givende å få bruke
fagkunnskapene sine i praksis og jeg lærte
utrolig mye underveis i prosjektene.

Fikk du brukt dine fagkunnskaper?
Ja, jeg fikk bruk for både teoretisk og praktisk
kunnskap jeg har lært på studiet. Jeg tror
spesielt kunnskap om å arbeide på lab var
viktig, slik at jeg kunne jobbe selvstendig i
prosjektet mitt.

Master maskin, prosess- og produktutvikling, NMBU

Hva er hovedinntrykket ditt av Borregaard?
Borregaard har et kunnskapsrikt og inkluderende
arbeidsmiljø. Man føler seg godt mottatt fra
første dag på jobb. Det var enkelt å komme
i kontakt med de riktige personene når vi
behøvde hjelp.
Er Borregaard en interessant arbeidsplass?
Borregaard jobber stadig med å forbedre
seg. Dette skaper rom for nytenking og
spennende arbeidsoppgaver! Videre er
selskapet i verdenstoppen i sin sektor, noe som
taler for seg selv.
Vil du anbefale andre å jobbe i Borregaard?
Ja, jeg vil absolutt anbefale andre som ønsker
å utvikle seg og lære masse å søke jobb på
Borregaard! Der får man et godt arbeidsmiljø
og et innblikk i et bærekraftig selskap i vekst.

Master organisk kjemi, NTNU

Hva er hovedinntrykket ditt av Borregaard?
Jeg er imponert over hvor godt de ulike
avdelingene på Borregaard fungerer sammen
for å utvikle nye og gamle produkter, og jeg
fikk inntrykk av at Borregaard er veldig opptatt
av å være en bærekraftig bedrift, noe jeg
setter stor pris på.
Er Borregaard en interessant arbeidsplass?
Helt klart! Borregaard er en stor bedrift med
mange muligheter for utvikling, men samtidig
liten nok til at det merkes at hver enkelt
ansatt bidrar med noe verdifullt.
Vil du anbefale andre å jobbe i Borregaard?
Ja. Arbeidsmiljøet er kjempefint, og du får
jobbe med ditt eget prosjekt som også er til
nytte for Borregaard.

SOMMERJOBB
I VERDENS MEST
AVANSERTE
BIORAFFINERI

KORT OM BORREGAARD
Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige
og bærekraftige råmaterialer, produserer vi avanserte og miljøvennlige
biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter.

HVA SKAL VI LEVE AV NÅR OLJEN ER BORTE?

BLI SOMMERSTUDENT PÅ BORREGAARD!

Gjennom kompetanse innen salg og marked,
forskning og produksjon, har Borregaard
utviklet et bioraffineri i verdensklasse.
Våre produkter er alternativer til oljebaserte
produkter og møter dermed langsiktige,
globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst,
ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger.

Vi investerer betydelige ressurser i innovasjon,
og får i tillegg støttemidler fra blant andre EU,
Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Vi ønsker oss engasjerte og nysgjerrige kjemi- og ingeniørstudenter som
kan være med på å løse utfordrende og spennende oppgaver ved verdens
mest avanserte bioraffineri.

Borregaard har 90 ansatte innen forskning
og innovasjon, hvorav 70 ansatte ved vårt
forskningssenter i Sarpsborg. 28 har en
doktorgrad. Bare i løpet av de siste fem årene,
har forskerne i Borregaard utviklet et titalls
nye produkter. Det har ført til at rundt 18% av
Borregaards omsetning består av produkter vi
ikke hadde for fem år siden.

KJEMISTUDENTER PÅ 3. TIL 5. TRINN
Vi søker sommerstudenter innen kjemi
og bioteknologi. Oppgavene består av
prosessforbedringer og utvikling av nye
produkter gjennom et tverrfaglig samarbeid
mellom salg og marked, fabrikk
og forskningsavdeling.

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden
mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere
bruk av teknologi med kompetanse og
innovasjon. Vi har stolthet i kunnskap og det
er kompetansen vår vi lever av.
Å tenke nytt handler også om å arbeide med
interne forbedringstiltak ved stadig å finne
bedre måter å framstille produktene på
gjennom smartere organisering,
kompetanseutvikling og ny bruk av teknologi.

Gjennom 1100 ansatte i til sammen 13 land
i Europa, Amerika og Asia selger vi våre
produkter til kunder i alle verdensdeler.
Både vi som jobber i Borregaard og våre kunder,
drives av et dyptliggende ønske om å gjøre en
forskjell. Vi motiveres av å forbedre og innovere
– å få være med på å forme fremtiden.

INGENIØRSTUDENTER PÅ 2. TIL 5. TRINN
Vi søker sommerstudenter på bachelor
og MSc innen maskin, kjemi/prosess,
automatiseringsteknikk, analytisk kjemi
prosesskontroll/industriell IT og elektro.
Oppgavene består blant annet av arbeid
med prosessforbedring, analyse, skade- og
årsaksevalueringer med løsningsforslag.

Prosjektet varer i 8 uker, start medio juni.

Prosjektet varer i 6-8 uker, start medio juni.

SØKNADSFRIST 20. FEBRUAR 2022
Søknad sendes via våre hjemmesider. Se fullstendig
annonse på borregaard.no/Jobb-i-Borregaard
Kontakt: HR-partner, Silje Sandbukt Simonsen
Telefon: 40 45 21 07
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