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FÖRETAG

Do you know what happens when a bunch of bargain lovin’
humble rebels join forces? Bargain-magic is what happens, it’s as
easy-peasy as that. From the Home of the Fyndians (in
Fridhemsplan), soon to be 130 left and right-brained
Fyndians work on perfecting those small moments of shopping
and e-commerce joy for our MIFs (most important friends).
Currently we’ve got over 1300 great merchant friends and over
1.2 million consumers friends spending time at Fyndiq.se, every
month. They like us and we love them even more.
So what we, the humble rebels, are doing five days a week is
to build the global bargain superstore. And we do it by leaving
our comfort zones, playing well in teams and making sure good
ideas turn into great solutions.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
jobs.fyndiq.com

fyndiq

fyndiq

keepupwiththefyndians

Adress: Alströmergatan 22			

130 anställda
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IT consulting
XLENT IT Consulting är ett IT-konsultföretag inom koncernen XLENT
Consulting Group. Vi finns på tio olika orter i Sverige och vi
jobbar framförallt med affärskritiska webbplatser,
kundhanteringslösningar, mobila lösningar och program utvecklingsmetodik.
Hos oss är alla konsulter. Våra medarbetare är experter inom IT
strategi, kravställning, projektledning, arkitektur, integration, användbarhet, webb, mobilitet, systemutveckling, test,
testledning och förvaltning. Vi har dessutom verksamhets- och
branschkunskap inom Industri, Energi, Media och Försäkring. Vi
jobbar i engagerade team med rätt kompetens. Vi arbetar med
moderna tekniker och arbetssätt i utmanande miljöer och
situationer.
XLENT fortsätter att expandera och rekryterar kontinuerligt nya
talangfulla medarbetare!

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
xlent.se

xlent.se

N/A

N/A

Adress: Regeringsgatan 67			
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150 anställda

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns
i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är
att ge kunderna kontrollen över sina pengar och
investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i
Norden. Nordnet AB (publ)är noterat på Nasdaq Stockholm.
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
nordnet.se

nordnet

NordnetSE

nordnet

Adress: Gustavslundsvägen 141		

380 anställda
3

HiQ SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD GENOM ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV.
Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör
skillnad i en digitaliserad värld.
I en värld som snurrar allt snabbare har vi både kompetensen
och rutinen för att hjälpa våra kunder från idé till genomförande.
Vi ser tekniken som en del av ett större sammanhang. Och som
ett verktyg för att göra skillnad i människors vardag. Till exempel
när vi skapar innovativa tjänster för banksektorn, som Swish och
S-Mobil, eller när vi utvecklar aktiva säkerhetssystem för
fordonsindustrin - system som räddar liv.
HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm
MidCap. Med Norden som bas och 1 400 specialister jobbar vi
med globala varumärken som precis som vi vill göra världen lite
enklare. Och mycket roligare.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
hiq.se

hiq

hiqinternat

hiqinternat

Adress: Regeringsgatan 20, 9tr		
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1400 anställda

Ida Infront är ett väletablerat och framgångsrikt produktbolag
med platt organisationsstruktur. Här har medarbetarna stora
möjligheter att vara med och påverka.
Det finns många fördelar med att arbeta för oss. En av våra
främsta styrkor är vår starka laganda. En annan är att vi satsar på
att ge våra medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling både internt och genom utbildningar och konferenser. Dessutom erbjuder vi ett utmanande arbete där man
använder sig av moderna Java-baserade tekniker och
agila utvecklingsmetoder.
Tillsammans utvecklar vi stora samhällsviktiga system som
faktiskt påverkar människors vardag. Till grund för våra lösningar
ligger vår egenutvecklade produktfamilj iipax.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
idainfront.se

idainfront

idainfront

N/A

Adress: S:t Larsgatan 18			

70 anställda
5

Cinnober develops solutions for trading, clearing, risk
management and other financial services. The target groups
consist mainly of international marketplaces,
clearinghouses, banks and brokers in major financial
centers such as Dubai, Frankfurt, London, New York,
Johannesburg, São Paulo, Bangkok and Sydney. Our
products are all based on our TRADExpress™ platform, which we
developed using the very latest Java technology.
We are 250 employees working at our offices in Stockholm, Umeå
and London drawn from some 30 nationalities.
Our competencies are one of our most important success
factors. With us you will enter an exciting career domain working
with our cutting-edge technology. You can learn and grow in an
atmosphere with short decision paths and open communication.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
cinnober.com

CinnoberFinancialTechnology

cinnober

N/A

Adress: Kungsgatan 36			
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250 anställda

Bontouch creates mobile products for the world’s leading
brands!
Last year the Post-It® Plus App by 3M was featured in the
collection “Best of 2014” and TV-commercials by Apple. Together
with Truecaller we created the success Truedialer featured by
Google. We also went to Tanzania, signed with the
Coca-Cola Company in Atlanta, and released acclaimed
solutions with PostNord and SEB.
This year we’ve released Apple Watch apps with SJ and Chinese
Tantan. Bontouch has also opened an office in New York, been
to Japan, grown to 44 employees, and started cooperating with
new customers to be announced..
Our adventure has just begun! The focus is always the end-user
and the UX. We bridge the analog and digital worlds, often with
sensor integration, computer vision and AR. Apps you want to
use everyday.
Join us for the ride!

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
bontouch.com

bontouch

bontouch

bontouch

Adress: Drottninggatan 98			

44 anställda
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På konsultbolaget Cygni jobbar 70 av Stockholms absolut
skickligaste systemutvecklare. Bolaget grundades med visionen
att skapa “den bästa arbetsplatsen för en skicklig och ambitiös
systemutvecklare”. Den visionen har lett till att Cygni våren 2014,
som första svenska företag någonsin, vann utmärkelsen Europas
Bästa Arbetsplats. Denna utmärkelse baseras på stiftelsen Great
Place To Works världsledande medarbetarundersökning som
genomförs i 50 länder. 2015 vann vi utmärkelsen för andra
gången...
Cygni jobbar med de flesta ledande mediabolag i Stockholm
men även med kunder inom finans, spel, telekom och retail.
Bland Cygnis största kunder återfinns exempelvis Sveriges
Television, Aftonbladet och finanskoncernen Bisnode.
Varje år anställer Cygni några nyexade inom ramen för ett
traineeprogram. Dessa traineer får utöver en personlig mentor
även gå en rad skräddarsydda utbildningar, jobba parallellt med
Cygnis seniorkonsulter i riktiga kundprojekt, ta relevanta
certifieringar och snabbt bygga upp sin kompetens som
professionella systemutvecklare. Det finns få bättre sätt att
kickstarta sin karriär än att gå Cygnis traineeprogram!

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
cygni.se

CygniAB

CygniAB

N/A

Adress: Jakobsbergsgatan 22		
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70 anställda

Decerno bygger skräddarsydda system anpassade efter
kundens verksamhet. Vår vision är att vara bäst i Sverige på att
leverera pålitliga systemlösningar för kunder med höga krav.
Vi jobbar uteslutande med hela uppdrag. Att jobba tillsammans i
tuffa projekt skapar en unik företagskultur och en bra
gemenskap. Det du inte redan kan får du lära dig av erfarna
kollegor.
Hos oss vidareutvecklas din kompetens ständigt. För varje
medarbetare avsätter vi tid för två veckors kompetensutveckling
per år. Vi arrangerar interna konferenser för att sprida
erfarenheter från våra projekt. Både inom teknik, ledarskap och
affärsmannaskap.
På Decerno är du inte en i mängden utan jobbar med eget
ansvar. Vi värdesätter en platt organisationsstruktur, prestigelöst
arbetssätt och familjär omsorg.
Decerno arbetar kontinuerligt med att rekrytera från
högskolor och vi är vana att ta emot studenter för
examensarbete och Summer Internship. Tveka inte att kontakta
vår HR-ansvariga Vilma Lindvall på 070 556 29 56 eller
vilma.lindvall@decerno.se.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
decerno.se

Decerno

DecernoAB

N/A

Adress: Electrum 234, Kista			

43 anställda
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Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling verkar i mötet
mellan samhällsbyggnad och IT, där vi arbetar med att
strukturera, analysera och presentera stora mängder information
på ett överskådligt sätt, ofta med kartan som hjälp. Se ett
exempel: http://www.stockholm2070.se
Konsultrollen på Sweco är fri och vi värdesätter att du gör affärer.
Hos oss kan ditt entreprenörskap utvecklas och du får mer än
gärna förverkliga ditt drömprojekt.
Sweco är en attraktiv arbetsgivare och finns med både på
Universums lista över de företag studenter helst vill jobba på,
samt Great Place to Work® lista över Sveriges bästa arbetsplatser
2014.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
sweco.se

sweco

SwecoSweden

swecoposition

Adress: Gjörwellsgatan 22			
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200 anställda

Tekis är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den
kommunala marknaden. Vi levererar effektiva IT-lösningar för
digital samverkan i det moderna samhället och våra lösningar
byggs i nära samarbete med Sveriges kommuner. Med verksamhetsnära kompetens ger vi våra kunder stöd i samhällsbyggandets olika faser.
Vi har kontor på ett flertal orter i landet. Vårt huvudkontor finns i
Köping och det största kontoret ligger i Sundbyberg. Tekis ingår i
Addnode Groups affärsområde Process Management –
verksamhetskritiska ärendehanteringssystem och säkerhetslösningar för offentlig sektor. Mer information om oss finns på
www.tekis.se.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
tekis.se

TekisAddnodeGroup

N/A

N/A

Adress: Löfströms Allé 1, Sundbyberg 70 anställda
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Palantir is a leading Silicon Valley technology company now
recruiting in the Nordics, our mission is to deploy the most
powerful products we can build against the hardest problems
we can find, wherever we are needed most. Palantir
Technologies designs, develops, and deploys software products
that have transformed how the world’s most critical government,
commercial, and non-profit institutions use their data and
revolutionized work in an incredibly diverse set of problem
spaces.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
palantir.com

Palantir

PalantirTech

N/A

Adress: 100 Hamilton Ave. California
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1800 anställda

Giesecke&Devrient Nordics provides innovative products for
payment and telecommunication systems around the world. We
touch more than 1.5 billion people every day and our customers
range in size from new start-ups to well-established mobile
network operators with more than 75 million subscribers. We are
part of the Giesecke & Devrient Group with over 10 000
employees in more than 30 countries.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
gi-de.com

N/A

N/A

N/A

Adress: Fredsborgsgatan 24		

140 anställda
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Dynabyte är ett IT- konsultbolag med specialistkunskap inom
systemutveckling. Vi sitter i färgglada lokaler i Stockholms
innerstad och är den självklara arbetsplatsen för de bästa
konsulterna som brinner för teknik och för att utvecklas
individuellt och tillsammans!
Att ha roligt på jobbet är centralt för oss och vi arbetar aktivt
med kompetensutveckling i form av seminarier, coachning,
konferenser, bokcirklar. Dessutom åker vi på flertalet roliga resor
tillsammans. Under det senaste året har vi varit i Åre, Italien och
på Island.
Vårt populära traineeprogram har funnits sedan 2007 och startar
nästa gång i februari. Under dina sex månader som trainee på
Dynabyte arbetar du med de allra senaste teknikerna i ett större
kundprojekt, parallellt som du deltar i utvecklande tekniska
utbildningar och workshops som våra seniora konsulter håller.
Efter utbildningen har du meriterande erfarenheter av praktiskt
projektarbete och de kommunikativa förmågor som utmärker en
senior konsult. Detta ger dig ett stort försprång gentemot andra i
branschen!

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
dynabyte.se

dynabyte.se

dynabyte

dynabyte.se

Adress: Kammakargatan 9B		
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80 anställda

Tobii is the world leader in eye tracking. A technology that makes
it possible for computers to know where users are looking. Tobiis
high-technology products has transformed research in many
fields and enabled communication for tens of thousands of people with special needs. We are also changing the way
people interact with technology in computers, games and cars.
Our vision is a world where all technology works in harmony with
natural human behavior.
Our jobs are exciting, challenging and important, plus you get to
work with people all around the world on cool, creative projects.
With us, you can be part of something huge.
Working at Tobii is about innovation, passion and making things
real!

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
tobii.com

tobiitechnology

TobiiTechnology

Tobii_Technology

Adress: Karlsrovägen 2D			

600 anställda
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Netlight är ett högpresterande IT-konsultbolag som kontinuerligt
söker nya talanger. Vi lägger ribban högre än våra konkurrenter
och arbetar alltid med de senaste teknikerna i affärskritiska och
utmanande projekt.
Vi arbetar med att skapa och utveckla, både nya och
etablerade, tjänster och produkter hos våra kunder. Dessa är allt
från de ledande aktörerna till etablerade start-ups inom
branscherna: media, retail, spel/gambling, bank/finans och
telekom.
Som äkta konsulter kommer klienters intresse alltid först.
Tillsammans levererar vi oberoende lösningar och värdefulla
resultat baserat på klientens förutsättningar och verksamhetsmål
genom att tillämpa våra kärnvärden: kompetens, kreativitet och
affärsmässighet.
Vi är ett företag med öppen, uppmuntrande och prestigelös
atmosfär. Vi utmanar alltid oss själva och jobbar hårt därefter. I
gengäld erbjuder vi en unik gemenskap och karriärsutveckling
i en internationell miljö. Netlight har genom åren erhållit en rad
utmärkelser som Gasell i Dagens Industri, Årets Superföretag i
Veckans Affärer samt Årets Innovatör i Universum.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
netlight.com

NetlightConsulting

netlight

netlightconsulting

Adress: Birger Jarlsgatan 7			
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700 anställda

Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag
som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor.
Vi arbetar med säkerhetsfrågor tillsammans med våra kunder på
strategisk, operativ samt teknisk nivå.
Ett av våra grundläggande mål med verksamheten är att vara
marknadens främsta aktör inom informations- och
IT-säkerhetssektorn och avända vår kompetens på ett sätt som
erbjuder faktiska och konkreta värden för våra kunder.
Kom gärna och prata med oss i vår monter så berättar vi gärna
mycket mer om oss själva och företaget.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
certezza.net

CertezzaAB

CertezzaAB

N/A

Adress: Kornhamnstorg 61			

28 anställda
17

CSC is a global leader of next-generation IT services and
solutions. Our mission is to enable superior returns on clients
technology investments through best-in-class industry solutions,
domain expertise and global scale.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
csc.com

CSC Talent

CSCTalent

N/A

Adress: Frösundaviks Allé 1			
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70000 anställda

Agero är ett IT-tjänsteföretag som hjälper företag och
organisationer att göra det som de är bäst på. Den effekten når
vi genom att utveckla och förvalta digitala processer med
agila arbetssätt. Vi arbetar med helhetsåtaganden där vi skapar
skräddarsydda system som stödjer kundens specifika
verksamhetsprocesser. På så sätt får våra kunder
konkurrensfördelar och kan fokusera på sin kärnverksamhet.
Människor ska kunna göra det som det är bäst på.
Våra kunder är främst inom tjänstesektorn. Agero är certifierad
partner till Microsoft.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
agero.se

AgeroAB

AgeroAB

ageroab

Adress: Östra Järnvägsgatan 27		

40 anställda
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Have you ever watched a sporting event live on your computer
or tablet? Or caught up on the latest videos on your phone? If
so, you already know Ooyala.
The Internet has turned every device with a screen into a
television with unlimited channels.
People are watching everywhere. They stream from home, from
the café, from international flights. With the rise of
binge-watching and catch-up TV, they’ve gotten used to
watching content on their own schedule. As a result, the
technology required to connect with viewers is becoming
increasingly complex. That’s where Ooyala comes in.
Ooyala captures 3.5 billion analytics events each day. Last year,
Ooyala delivered video content to over 220 million unique users
around the world. Those viewers played over 10 billion streams
comprising almost 30 billion hours of video. And we managed
inventory for 30 billion video ad impressions, and delivered over
11 billion ads.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
ooyala.com/company/
careers

ooyala

ooyala

N/A

Adress: St Eriksgatan 46C			
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500 anställda

Protracer gör realtidssystem baserat på bildanalys av video för
Object Tracking, grafik till TV-produktioner, samt mobila appar
med spel och 3D-visualiseringar. Du har kanske sett våra
produkter användas på Viasat? Det mesta vi gör har en
koppling till golf, men Object Tracking-teknologin kan användas
även för andra sporter. Våra största kunder idag är
internationella TV-bolag, samt golfklubbar och driving ranges.
Protracer är ett litet bolag på ca 10 personer, men med en plan
att växa till det dubbla på ett par års sikt. Flera av oss har en
bakgrund från Datasektionen / KTH. Att jobba i ett litet bolag ger
förutsättningar för blandade arbetsuppgifter och mycket
kreativitet. Kom och prata med oss på D-Dagen, eller skicka ett
mail till daniel@protracer.se om ni vill veta mer. Du kan även titta
in på www.protracer.tv och www.protracerrange.com

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
protracer.se

protracergolf

protracer

N/A

Adress: Svärdvägen 11			

10 anställda
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R2M är det självklara valet vid Sveriges mest affärskritiska
integrationsprojekt. Sedan 1996 har R2M arbetat med att
utveckla och förvalta affärskritiska IT-plattformar, hela tiden med
fokus på integration. Idag driver bolaget IT-förändringsarbete
och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och
förutsägbarhet är viktigt. R2M har en stark tro på öppen
innovation som grunden för att utveckla värde.
Bland kunderna återfinns en mängd stora och välkända
organisationer inom främst offentlig sektor, e-hälsa, bank och
försäkring.
Som konsult på R2M förväntas du vara ansvarstagande,
målmedveten och kommunikativ samt ha en stark vilja att lösa
kundens problem. Vi jobbar agilt och med de senaste
teknikerna och ramverken inom främst OpenSource och .Net.
R2M har dessutom ett stort fokus på kompetenspuls, med
regelbundna kompetenskvällar och interna utbildningar.
Som konsult på R2M kommer du att erbjudas möjlighet till
delägarskap för att på sikt kunna ta del av det gemensamma
värde vi skapar.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
r2m.se

N/A

r2meton

N/A

Adress: Torshamnsgatan 7			
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65 anställda

-

One of the world’s leading software and technology
services companies.

-

Provides software and processing solutions for financial
services, education and the public sector.

-

Provides disaster recovery services, managed IT services,
information availability consulting services and business
continuity management software.

SunGard Financial Systems provides mission-critical software and
IT services to institutions in virtually every segment of the financial
services industry. The primary purpose of these systems is to
automate the many detailed processes associated with trading,
managing investment portfolios and accounting for investment
assets. In addition, we also provide professional services that
focus on application implementation and integration of these
solutions and on custom software development.
SunGard Front Arena is a leading provider of advanced financial
trading software. We service a global customer base of
investment banks and other financial institutions. Our business
critical systems are used by traders and risk managers in the
world’s major financial centers.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
sungard.com

SunGard

sungard

N/A

Adress: Södermalmsallén 36		

17000 anställda
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EF Education First is the world’s largest private education
company. EF Learning Labs is our global research and
development unit charged with using new technologies – from
iOS to speech recognition to JQuery to MVC2 – to create a
fundamentally faster way for students to learn. We are building
the first massively-scalable global education business.
Originally inspired by a joint research project between EF and
Apple into the future of language learning, our mission for more
than a decade has been to use technology to create a
fundamentally better way to learn a language. Our Labs, l
ocated in Shanghai, London and Boston, are at the forefront of
technology, actively contributing to open source communities
and creating ground-breaking work in speech recognition,
virtual collaboration, and adaptive learning. Our innovation
focuses on the intersection of technology, design and
education, and our team consists of some of the world leaders in
those disciplines.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
ef.com/careers

efhelloworld

N/A

efhelloworld

Adress: Strandvägen 13B			
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45000 anställda

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom IT,
management och outsourcing, med fler än 336 000
medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att
kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och
affärsfunktioner med omfattande forskning av världens mest
framgångsrika företag, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer.
I Sverige är vi ca 900 medarbetare fördelade på tre kontor i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Inom Infrastructure & Security Consulting arbetar vi i
gränssnittet mellan teknik och affär. Vi fokuserar på teknikval,
arkitektur och kringliggande processer för att optimera
nyutveckling och förvaltning av IT-infrastruktur. I våra uppdrag
ingår också att granska kundens organisation och dess
styrmodell för att säkerställa efterfrågad leveranskvalitet. Arbetet
omfattar även sourcingmodeller, molnbaserade
leveransmodeller samt tjänste- och kostnadsuppföljning av
infrastrukturtjänster. Vi skapar infrastrukturstrategier samt
definierar nuläge och önskat läge. Vi tar fram en roadmap samt
leder och är med i införandet.
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accenture.com

accenturesverige

AccentureSE

N/A

Adress: Alströmergatan 12		

ca. 336 000 anställda
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Findwise är ett snabbt växande IT konsultbolag som är
specialister på Findability – sökdrivna lösningar. Findwise
grundades 2005 och är idag ca 100 anställda, har kontor i
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Warszawa och söker
ständigt nya medarbetare. Våra kunder är främst stora och
medelstora företag med enorma mängder information i många
olika typer av källor. Vi har genomfört över åttahundra sökprojekt
och arbetar med allt från kravställning av Findabilitylösningar till
design, implementation och underhåll av söklösningen. I många
av våra projekt arbetar vi agilt enligt Scrum och som utvecklare
tillhör man ett team av utvecklare som samarbetar för att
utveckla de bästa lösningarna.
Vi är unga, entreprenöriella ingenjörer många av oss med
bakgrund som dataloger på KTH. Oavsett om man söker exjobb
eller jobb så har Findwise intressanta möjligheter att diskutera.
Hos Findwise blir man en specialist inom sökteknikområdet och är
med och driver vad sök ska vara i framtiden.
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N/A

N/A

N/A

Adress: Sveavägen 28-30			
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100 anställda

Vi är ett av Sveriges ledande företag när det gäller
programutveckling och konsulting inom geografisk IT. Vi söker
dig som vill vara med och utveckla avancerade samhällsnyttiga
applikationer för tusentalssamtidiga användare.
Om du dessutom kan lyssna på ett praktiskt problem inom
fellokalisering och plötsligt tänka “det där låter som ett typiskt
flödesproblem, fanns det inte något som hette max-flow
min-cut?” så blir vi överlyckliga.
Kanske vill du hellre jobba med databasprogrammering eller
avanceradeanvändargränssnitt och kartor? Även då vill vi gärna
träffa dig.
Vi jobbar hårt med vår utvecklingsprocess och använder sådant
som kodgranskning, automatiska tester och byggen varje
halvtimme. Vill du veta hur det fungerar i praktiken? Besök oss i
vår monter under D-dagen.

DELTID SOMMAR EXJOBB INTERNSHIP TRAINEE UTLAND
digpro.se

N/A

N/A

N/A

Adress: Ulriksborgsgatan 5			

80 anställda
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Centric är ett IT-bemanningsföretag med över 270 anställda i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss
på bemanning, rekrytering och förmedling.
Vi har sedan starten hjälpt mer än 1500 personer ta nästa steg i
sin karriär. Många av dessa tog sitt första steg in i arbetslivet
tillsammans med oss, och många har sett nya möjligheter i
konsultrollen eller via de många rekryteringsuppdrag vi har hos
våra kunder.
Våra konsulter blir ofta erbjudna fast anställning. Det lockar en
del, medan andra inte vill missa chansen att vara lite friare och
passa på att prova nya uppgifter och rutiner på olika företag
och verksamheter. Valet är ditt – vi ger dig möjligheterna.
Glädjande nog inser fler och fler att jobbet som konsult inte
behöver vara tillfälligt utan ofta kan leda vidare till en
utvecklande och spännande karriär som sträcker sig lång tid
framöver.
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centricsweden

N/A

N/A

Adress: Hamngatan 33			
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280 anställda

Google is and always will be an engineering company. We hire
people with a broad set of technical skills who are ready to
tackle some of technology’s greatest challenges and make an
impact on millions, if not billions, of users.
You can apply for a 2016 internship if you are a Bachelor, Masters
or PhD student and in order to be eligible you should be returning
to university afterwards. Internships are paid and happen all year
round in our global offices, including Stockholm. Apply for a 2016
internship as soon as possible at www.google.com/students.
If you graduate soon (in 2015 or 2016), you can apply for a New
Grad position in our offices worldwide, including the Stockholm
office. You can apply at www.google.com/jobs.
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google.com

GoogleStudents

N/A

N/A

Adress: Kungsbron 2			

55000+ anställda
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These days, geospatial technology is essential in many mission
critical systems. Robustness and performance are important
issues when selecting the right technology for command &
control systems; and openness and scalability are just as
important when dealing with large geospatial datasets in
enterprise-wide installations.
Carmenta’s mission is to provide world-class geospatial products
and solutions as well as systems for emergency response and
critical infrastructure protection. We help our customers to stay
ahead when it comes to the management and visualisation of
geographical information and situational awareness.
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N/A

N/A

N/A

Adress: Karlavägen 108			
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78 anställda

Forefront Consulting Group är ett konsultföretag som tar ett
helhetsgrepp på kundernas digitala utveckling. Vi ger kunderna
möjlighet att ligga steget före andra. Från starten 2008 har vi
vuxit organiskt till närmare 180 konsulter i Stockholm, Malmö,
Halmstad, Sundsvall samt med en utvecklingsenhet i Xían (Kina).
Fokusområden för bolaget är Enterprise Architecture,
Digital transformation, Customer Engagement & Commerce,
Analytics, Mobile & Cloud samt Integration. Bland mer än 50
aktiva kunder finns exempelvis kunder som Fritidsresor, SJ,
Länsförsäkringar Bank, Svenskt Näringsliv, Apoteket och
Sveaskog.
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N/A

N/A

N/A

Adress: Holländargatan 13			

180 anställda
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King is a leading interactive entertainment company for the
mobile world, with people all around the world playing one or
more of our games.
We have more than 185 fun titles in over 200 countries and
regions. Our hits include Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga,
Papa Pear Saga, Pet Rescue Saga and Bubble Witch Saga.
We have 364 million average monthly unique users, as of first
quarter 2015, across web and mobile platforms.
At King, we design casual games with a broad appeal, which
are easy to learn and challenging to master, allowing people
to play for a moment, then move on with their day and pick up
their game later. Our games are also synchronized across
platforms, allowing players to switch seamlessly between devices
and platforms and continue their game wherever they left off, so
they can play anywhere, any time and on any device. For us, this
is encapsulated in the idea of bitesize entertainment.
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kingcampuscareers
N/A

Adress: Sveavägen 44			

1400 anställda

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och
bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer.
Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000
anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till
Södertälje. Produktionsanläggningar finns i Sverige (Södertälje,
Oskarshamn och Luleå). Tillverkning sker även i Europa och
Sydamerika. Vårt interna IT-bolag Scania IT har 1 100
medarbetare och ansvarar för utveckling samt förvaltning av
IT-lösningar inom alla Scanias verksamhetsprocesser. IT-området
på Scania växer och blir ett allt viktigare område. För dig som
är motiverad, nyfiken och tycker om utmaningar erbjuder vi en
spännande framtid. Vi söker medarbetare med olika intressen,
kunskaper och erfarenheter och vi förväntar oss att du är
professionell i din yrkesroll och att du vågar ifrågasätta. Du tar
ansvar för det du gör och vi värderar din förmåga till teamwork
lika högt som din individuella kompetens.
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N/A

scaniakarriar
N/A

Adress: Södertälje				42000 anställda
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Sqore is a pioneer in the emerging ﬁeld of challenge driven
recruitment and innovation. We use online contests and
challenges to test and screen candidates as a part of the
selection process for events, jobs and educational programs. We
have a wide range of clients including The Economist, Parsons
School of Design, IBM, Rolex, The Swedish Institute and ABB. Our
user community is composed of nearly 400,000 talented
individuals who engage in our competitions and platforms,
as well as a very active social media fan base (70,000 followers).
At Sqore you will be part of a team of 50 highly driven individuals,
where everyone’s ideas and work are recognized and valued.
Working at a fast growing startup will give you the opportunity
to influence big decisions and offer you great opportunities for
advancement and growth.
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sqore.com

sqoreab

studentcomp

sqore

Adress: Västra Trädgårdsgatan 15
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50 anställda

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi arbetar
med personaluthyrning och rekrytering av studenter och
akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt
expertområde och en målgrupp vi tror på. Vi har verksamhet i
sex länder, omsätter 1,6 miljarder kronor och förmedlar över 14
000 jobb per år. Vi vänder oss till dig som studerar eller är
akademiker med upp till fem års arbetslivserfarenhet. Genom oss
kan du få utvecklande arbete inom olika branscher, knyta
viktiga kontakter inför framtiden och få en bra start på din karriär.
VILKEN TYP AV JOBB ERBJUDER NI?
Academic Work erbjuder en stor variation av möjligheter. Du kan
arbeta som konsult eller bli direktrekryterad, på såväl heltid som
deltid. Vi samarbetar med ett stort antal organisationer, stora
som små, internationella och lokala, med verksamhet inom de
flesta branscher. Vi erbjuder också icke-studierelaterade
extrajobb som kan vara bra att ha vid sidan av sina studier, dels
för att tjäna extra pengar men också för att få viktig
arbetslivserfarenhet.
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academicwork

AcademicWork_se

academicwork

Adress: Lindstedtsvägen 24			

630 anställda
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