
Månadens TBi-ALUMN 
Nu är det dags igen för ännu mer inspiration 
från våra TBi-alumner. Denna gång är det Maja 
Elnerud som tog examen från TBi år 2008 som 
idag är projektingenjör på MoRE Research 
Örnsköldsvik. 
 
MoRE Research är aktiva inom forskning och 
utveckling av produkter och processer inom 
främst skogsindustrin.  
 
Tack Maja för att du berättar din historia! 
 

Namn: Maja Elnerud  

Masterprofil:  

Civilingenjör Kemisk Biologi. Inriktning 

Biomolekylär teknik 

Vad jobbar du med idag?  

Projektingenjör på MoRe Research i Örnsköldsvik.  

En anledning till varför du jobbar med det du gör: 

Det är en sådan där historia som man bara hör att andra är med om. 

 

Har länge velat jobba på MoRe, ända sedan jag hörde talas om det första gången. 
För 1 år sedan kände jag att det var dags att röra på mig från mitt dåvarande jobb. 

Jag skickade en spontanansökan med personligt brev och cv till MoRe i februari. För 

jag visste att de ville ha folk med labberfarenhet. 

 

Onsdagen före Kristi Himmelsfärd så fick jag ett telefonsamtal från den chef som jag 
träffat tidigare på MoRe, att de ville träffa mig över lunch dagen efter, helt 

förutsättningslöst och bara prata. Sagt och gjort, vi träffades på lunch tillsammans med 

företagets tre avdelningschefer och hade ett avslappnat samtal. De var intresserade av 

att veta vem jag var, vad jag ville. 

 
Det fanns en tjänst de behövde tillsätta, och de berättade om tjänsten. Jag sa att jag var 

intresserad. Jag åkte tillbaka till mitt jobb, de stannade kvar på restaurangen och 

diskuterade. Klockan 13:30 samma dag så ringde de upp och ville ha mina referenser. 

De ringde referenserna dagen efter.  

 
Tisdagen efter så ringde jag upp och undrade om de bestämt sig (var i slutfasen på ett 



annat jobb samtidigt) och de sa att de ville erbjuda mig tjänsten. En vecka senare skrev 

vi avtal. 

Ditt finaste minne från studietiden:  

Hela Campus och både mitt eget nolle-p och de två påföljande som fadder. Samt 

deltagandet i Draget och alla träningar med laget 03. 

En favoritkurs från universitetstiden: 

Proteinkemi, Ytvetenskap.  

 

Vilka är dina bästa tips till våra TBi-studenter? 
Ta vara på tiden, ha roligt. Ta de chanser du får att göra utvecklande saker.  

Även om du har en plan för vad du vill göra efteråt så kan man hamna där man minst 

anar det.  

Vad är din största bedrift sedan examen? 

Har varit med om att starta ett helt nytt laboratorium, från grunden till ett fullt 
fungerande lab, inom materialprovning av rostfritt stål. Kunde inget sedan tidigare i 

ämnet, och lärde mig allt på plats. 

 

Byggde upp alla rutiner, metodbeskrivningar, rapportmallar, kontroller, 

kvalitetssystem mm. Samt att den stora guldstjärnan kom när labbet man varit med att 

starta blev ackrediterat i oktober 2017. 

Tips på en superbra matlåda: 

Ris och korvstroganoff  
 


