
Allt
vad
du
kan!



Uppleva
gemenskap
Gemenskap kan inte skapas. Den måste uppstå av 
sig själv. Och det händer bara när förutsättningarna 
är rätt. Som när kreativa och kunniga människor 
delar samma ambitioner. 
 Det är den miljön vi vill erbjuda alla som jobbar 
på DS Smith. Och vi gör allt för att underhålla 
den långsiktigt. Med mjuk ”onboarding” av 
nyanställda. Och en vaken HR-avdelning som 
jobbar målmedvetet för bra relationer och trivsel
 på jobbet. 
 Resten sköts av våra anställda. Varje dag,  
i stort som smått.



Den kanske svåraste delen av karriärresan.  
Att ta sig framåt, utan att förlora sig själv.  
Våga vara kreativ och ha idéer, utan att bryta 
mot den omgivande kulturen.
 Hos oss finns många vägar att gå. Och det 
är långt ifrån alla som gått spikrakt mot ett 
givet mål. Några har börjat i produktionen 
och lärt sig den verkligheten. Kanske med 
fortsättning mot marknadssidan eller 
kunskapen att designa förpackningar. 
Andra kan ha  utvecklats till säljare – blivit 
”teamleaders” med stark koppling till både 
kunder och våra egna experter.
 Vår kultur är tillåtande. Och har skapat  
många legendarer som nått höga befattningar.

Hitta
dig själv



Ett bra jobb där man trivs och utvecklas, vad mer 
kan man begära?
 Det finns en risk med att tänka så – risken att fastna 
mentalt. Att bli en tyst trotjänare, nöjd med det man 
redan kan.
 Hos oss är den risken liten. Vi är en internationell 
koncern som förhåller oss till olika marknader och 
kulturer. Måste alltid vara på tårna. Och, framför allt, 
dela kunskap mellan länder, bolag och olika avdelningar.
 Vår IT bygger på infrastruktur och väl utvecklade 
plattformar. Samtidigt som vi vet vikten av personliga 
möten. Digitala nomader med möjligheten att klara 
jobbet hemifrån är inget främmande för oss, även om 
bofasta medarbetare är det vi föredrar. Inte minst 
med tanke på teambuilding och samvaro.

Vidga
gränser



De flesta företag lägger stor möda på att visa att de finns. 
Vi försöker gå ett steg till, och berätta varför vi gör det. 
Visa att våra produkter gör ett viktigt jobb.
 Nya sätt att producera, sälja och distribuera har gett 
förpackningar nya roller. En klassresa från anonyma 
lådor till viktiga delar av våra kunders produkter. Från 
tillverkningen, via distribution och marknadsföring till det 
slutliga mötet med förväntansfulla mottagare.
 Inte nog med det, vi måste dessutom vara goda 
medspelare i våra kunders  miljöarbete. Med självklart 
stöd av våra egna klart uttalade miljömål. 
 Vårt utgångsläge är perfekt. Ett material med naturligt 
växande råvara, som dessutom kan återvinnas, ger 
automatiskt plus på miljökontot. Ytterligare plus är 
vår ambition att skapa nya smarta förpackningar. 
Det finns gott om kvitton på att vi lyckats – både i form 
av internationella priser och nöjda kunder.

Känna
stolthet



Trygghet är självklart inget man kan garantera. 
Men den går att gradera.
 Vi är en del av en framgångsrik internationell 
förpackningskoncern, och finns i kärnan av 
verksamheten – där man investerar i både mänskligt 
och maskinellt kapital. 
 Vi är framgångsrika marknadsledare på vår nordiska 
hemmamarknad. Och jobbar i nära samarbete med  
våra kunder.
 Våra produkter är avgörande för viktiga samhälls-
funktioner. Vi presterar unika lösningar med funktion 
och miljömässig hållbarhet som hävdar sig starkt 
på en alltmer medveten marknad.
 Vår grad av trygghet ger oss modet att satsa  
på framtiden.

Vara
trygg



D S Smith
Box 504
SE 331 25 Värnamo
+46 (0)370 - 420 00
packaging.sweden@dssmith.com

dssmithpackaging.se

Vill du veta mer?
Du är alltid välkommen att höra av dig.

Börja gärna med ett mail till
nordic.recruitment@dssmith.com

På vår webbsida får du kunskap om våra produkter och var vi finns i olika länder.
Här finns också all information om vårt nuvarande och framtida miljöarbete.

Välkommen in!

dssmithpackaging.se
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