
MÅNADENS TBi-ALUMN  

 

I år kör vi i Alumniutskottet med samma koncept som 

förra året och kommer nominera en “Månadens Alumn” 

varje månad.  

 

Först på tur är Robin Taponen som tog examen år 2012. 

Han jobbar idag som avdelningschef för “Process 

Optimization” i R&D på Chrs.Hansen i Danmark där 

hans uppgift är att optimera produktionsprocesser. 

 

Tack Robin för att du inspirerar oss med din historia! 

 

Namn: Robin Taponen 

 

Masterprofil: Industriell bioteknik och produktion 

 

Arbete idag: Avdelningschef för "Process Optimization" i R&D på Chr. Hansen A/S i Danmark.  

 

En anledning till varför du jobbar med det du gör: 

Jag fick mitt första jobb direkt efter ex-jobbet på samma företag (Novozymes),som 

"Fermentation Optimization Scientist". Jag bytte jobb 2016 till Chr. Hansen där jag jag fick titeln 

Research Scientist. Jag gjorde det tydligt för min nya chef att jag var intresserad av att bli 

ledare/chef och fick chansen som Team Manager 2017.  

 

Ett år senare blev jag avdelningschef och det är där jag står idag. Jag har 7 anställda och vår 

uppgift är att optimera våra produktionsprocesser. Till hjälp har vi våra labb och pilot- 

anläggning där vi kan testa våra idéer som vi sedan implementerar i produktion. Jag trivs otroligt 

bra på företaget och med mina arbetsuppgifter. 

 

Ditt finaste minne från studietiden:  

Alla goda vänner, fester, skratt och sammanhållningen. 

 

En favoritkurs från universitetstiden: 

Industriell bioteknik, Lean production, Bioteknisk tillverkningsteknik 

 

Vilka är din 3 bästa tips till våra TBi-studenter? 



1) Spendera tid på att hitta just din studieteknik. Jag hittade min först under 4e året och önskar 

verkligen att jag hade hittat den tidigare. 

 

2) Njut och ha kul. Kom ihåg att göra annat än att bara plugga. 

 

3) Tro på dig själv. Vår utbildning är bra och du har faktiskt färdigheter och kompetenser som 

arbetsplatser behöver. 

 

Vad är din största bedrift sedan examen? 

Att ha fått två barn och att jag får ihop livspusslet ganska hyfsat :) 

Och att jag vågade flytta till Danmark och att jag nu pratar flytande danska! 

Tips på en superbra matlåda: 

Har inte haft matlåda sedan jag tog examen, men "back in the days" blev det mycket chicken a la 

king. 

 


