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HiQ FÖRENKLAR MÄNNISKORS LIV OCH BIDRAR
TILL EN BÄTTRE VÄRLD GENOM TEKNOLOGI OCH
KOMMUNIKATION.

Verksamhetsområde
Tech
Kommunikation

Vi är ett ledande nordiskt bolag med både regionala
och globala kunder.
När vi startade för 20 år sedan var tekniken
det som drev innovation. Idag föds innovation
ur
kombinationen
av
människors
behov,
användarbeteende och de möjligheter som tekniken
skapar. HiQ har erfarenheten och kunnandet inom
alla delar av den utvecklingen – teknik, användare
och affär. Vi hjälper våra kunder hela vägen från
strategi, koncept och design till teknisk utveckling,
implementering och drift.
HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq
Stockholm MidCap. Vi finns i fyra länder och har 1
500 specialister som tillsammans med våra kunder
arbetar för att göra vardagen och världen lite enklare.
Och mycket roligare.

HELTID

DELTID

INTERNSHIP

SOMMAR
TRAINEE

Antal anställda
1500

Kontakt

Hanna Obied
hanna.obied@hiq.se
www.hiq.se
/HiqInternational

EXJOBB
UTLAND
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Join us and help solve
complex challenges
Malta, Bucharest, London, Manila, Stockholm, Sydney

kambi.com/careers

Kambi is a global provider of premium sports betting solutions to B2C operators.
Kambi offers you the opportunity to turn user stories into software in an agile
organisation within a fast changing industry using the latest technology together
with brilliant colleagues.

Kambi is a provider of premium sports betting
services to B2C gaming operators. Our services
encompass a broad offering from frontend user
interface through to odds compiling, customer
intelligence and risk management, built on an inhouse developed software platform. We employ
460+ staff across offices in Bucharest, London, Malta,
Manila, Stockholm and Sydney.
We are constantly trying to improve the process of
turning user stories into shippable code. We live
and breathe lean software development. It is in
everything we do.
At Kambi we are offering you an opportunity to
work in a fast growing global business with the
latest technology and brilliant colleagues. We pride
ourselves on our fun and flexible working culture
and our commitment to developing our employees.

HELTID

DELTID

INTERNSHIP

SOMMAR
TRAINEE

Verksamhetsområde
Sports betting
IT operations

Antal anställda
460

Kontakt

Caroline Thomasdotter
caroline.thomasdotter@
kambi.com
www.kambi.com
/KambiSports

EXJOBB
UTLAND
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DELTAGARE
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Verksamhetsområde
IT-konsult

Antal anställda
375 000 (1000 i Sverige)

Kontakt

Martin Pettersson
martin.pettersson@
accenture.com
www.accenture.se
/AccentureSverige

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Accenture arbetar i gränslandet mellan it och
affär. Vi kombinerar djup branschkunskap i fler än
40 branscher, tekniskt kunnande, innovation och
utmärkt leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att
förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara
värden. Vi är verksamma inom digitalisering, strategi,
konsulttjänster, it och verksamhetsoptimering och
genom innovation strävar vi efter att göra världen till
en bättre plats.
Accenture har stark digital närvaro både globalt och
lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet
ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global
designbyrå som är specialiserad på digitala
upplevelser och tjänster och under 2015 förvärvade
vi svenska Brightstep, ett konsultbolag helt inriktat
på digitala affärer.

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Agero är ett IT-tjänsteföretag som utvecklar och
förvaltar digitala processer och system så att kunder
kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi tror nämligen
att människor ska kunna göra det som de är bäst på.
Därför skapar vi IT i världsklass.

Verksamhetsområde
Utveckling & Arkitektur
Användbarhet & Krav
Beslutsstöd
Projektledning

Antal anställda
40

Kontakt

Sandra Lindberg
Sandra.lindberg@agero.se
www.agero.se
/AgeroAB
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Verksamhetsområde
IT-Konsult
Systemutveckling

Attentec är ett IT-konsultföretag inriktat på
kvalificerad teknisk systemutveckling. Vi är
specialiserade på Internet of Things, Streaming
Media och Modern Software Development.
Som konsult på Attentec arbetar du med uppdrag
både i våra egna lokaler och ute hos kunder, och
utvecklar mjukvara som löser komplexa utmaningar
på ett enkelt sätt. Vi söker både nyexade och erfarna.

Antal anställda
30

Kontakt

Vad skiljer då Attentec från andra liknande bolag?
1. Fokus på kompetensutveckling: Du får
använda upp till 10% av din arbetstid till egen
kompetensutveckling, både individuellt och i grupp.

www.attentec.se
/Attentec

2. Nöjda kunder: Vi får alltid mycket höga betyg
och många kunder säger att vi har kunskap och
engagemang utöver det vanliga.

Ida Evertsson
ida.evertsson@attentec.se

3. Hur våra konsulter trivs med
utvecklingsmöjligheter och livet på
Toppbetyg!

HELTID
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INTERNSHIP
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kolleger,
Attentec:

EXJOBB
UTLAND

Bontouch creates mobile products for the world’s
leading brands!
In the spring of 2016 we collaborated with SJ to
release our latest smash hit: the new SJ mobile
experience for Android and iOS. This release is a
milestone in our quest to bring exciting business to
the mobile era.
The past several years we have also released
acclaimed new solutions in collaboration with Glue,
Taxi Sthlm, SEB, Truecaller and PostNord. The PostIt® Plus App, created in collaboration with 3M, was
featured in the collection “Best of 2014” and in TV
commercials by Apple.
Our adventure has just begun! Our focus is always
on the end user and the UX. We specialize in “analogto-digital” apps – bridging the physical world and the
virtual world using mobile applications you want to
use every day.

Verksamhetsområde
Software development
Design

Antal anställda
60

Kontakt

Fredrik Bystam
fredrik.bystam@bontouch.
com
www.bontouch.com
/Bontouch

Join us!

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Verksamhetsområde
IT

Antal anställda
80

Kontakt

Carl-Johan Lundell
Carl-Johan.Lundell@
carmenta.com

DELTID

INTERNSHIP
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Whether you run an emergency response centre,
plan and lead military operations or manage a traffic
control centre – Carmenta is your trusted global
partner.
For more information please visit carmenta.com

www.carmenta.com

HELTID

Carmenta has been supplying world-class software
for mission-critical systems for more than 30 years
– systems in which superior situational awareness
is the key to success. We provide high performance
software products, develop client-specific solutions
and offer a wide range of services that help some
of the world’s most technologically-advanced
customers optimise their operations using real-time
geospatial information.

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Som konsult vill du ha möjlighet att ständigt klättra i
karriären; skaffa dig erfarenheter genom intressanta
kunduppdrag och arbeta med utmanande projekt.
Som anställd hos oss blir du en viktig del av
koncernen Centric – ett av de största privatägda
tjänsteföretagen i Europa med över 5 000 anställda.
Hos oss väljer du en karriär där fokus ligger på
kontinuerlig utbildning och nya erfarenheter hos
olika uppdragsgivare. Vi utformar en utbildningsplan
som ger möjligheten att ta certifikat där vi står för
såväl litteratur som certifieringsavgifterna.
Vi är självklart ett auktoriserat bemanningsföretag
och har givetvis kollektivavtal med Unionen. Detta
ger dig trygghet och ett kvitto på att vi följer de regler
och riktlinjer som finns i branschen. – Vi är helt enkelt
en schysst arbetsgivare.

HELTID
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Verksamhetsområde
IT

Antal anställda
300

Kontakt

Åsa Leander
asa.leander@centric.eu
www.centric.eu
/CentricSweden

EXJOBB
UTLAND
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Verksamhetsområde
Financial technology

Antal anställda
250

Kontakt

Cecilia Kallerström
cecilia.kallerstrom@cinnober.
com

Cinnober is a leading global provider of financial
technology with customers in most of the major
financial centers. Our target market consists mainly
of international exchanges, clearing houses, banks,
and brokerages. We offer an exciting and dynamic
work environment with an international, friendly
spirit. We are known for being constantly at the
forefront of technology and for using Java as our
code development language. The company’s 250
employees are distributed among 30 nationalities.
The majority work at the headquarters in Stockholm,
60 work in Umeå, and we also have representatives
in London and New York. Cinnober has been listed
on First North in Stockholm since 2014.

www.cinnober.com
/CinnoberFinancialTechnology
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Cygate är ett svenskt IT-företag med styrka och
flexibilitet. Tack vare vår långa erfarenhet, vårt
personliga engagemang och inte minst vår passion
till allt som stavas IT är du trygg hos oss. Vi är en del
av Telia och på Sveriges största nät kan vi erbjuda
lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster
med både bredd och spets för att hjälpa dig att
förverkliga dina idéer. Våra 750 medarbetare på 21
orter i Sverige gör det möjligt.

Verksamhetsområde

Vi arbetar nära våra kunder och skapar lösningar
åt bland annat banker, detaljhandelsföretag,
kommuner, landsting, media med flera. Vi har
djup teknisk kunskap inom säker IT-infrastruktur
och
skapar
skräddarsydda
och
långsiktiga
helhetslösningar genom att förädla hård- och
mjukvara från marknadens ledande leverantörer.

Kontakt

HELTID
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Systemintegratör

Antal anställda
750

Fahbina Hussain
fahbina.hussain@cygate.se
www.cygate.se
/CygateAB

EXJOBB
UTLAND
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Verksamhetsområde
IT-Konsulter

Antal anställda
90

Cygni jobbar med de flesta ledande mediabolag men
även med kunder inom finans, spel, telekom och
retail.

Kontakt

Per Rasmussen
per.rasmussen@cygni.se
www.cygni.se
/CygniAB

HELTID
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På Cygni jobbar 90 av Sveriges skickligaste
systemutvecklare. Bolaget grundades med visionen
att skapa “den bästa arbetsplatsen för en skicklig och
ambitiös systemutvecklare”. I mars 2016 vann Cygni,
för tredje året i rad, utmärkelsen Sveriges Bästa
Arbetsplats.

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!

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Digpro är ett av Sveriges ledande företag när det
gäller applikationsutveckling och konsulting inom
geografisk IT. Vi söker dig som vill vara med och
utveckla avancerade applikationer för tusentals
samtidiga användare.

Verksamhetsområde

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.

Antal anställda

Kanske vill du hellre jobba med avancerade
användargränssnitt och kartor? Även då vill vi gärna
träffa dig.

Kontakt

Vi jobbar hårt med vår utvecklingsprocess och
använder sedan många år sådant som kodgranskning,
automatiska tester och byggen varje halvtimme.

Geografisk IT
Trafikteknik

80

Robert Olofsson
robert.olofsson@digpro.se
www.digpro.se

Besök oss gärna i vår monter under D-dagen så
berättar vi mer.

HELTID
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Verksamhetsområde
IT-konsulter

Antal anställda
75

Kontakt

Agnes Holmberg
agnes.holmberg@dynabyte.
se
www.dynabyte.se
/Dynabyte.se

HELTID

Vårt populära traineeprogram har funnits sedan
2007 och vi har sedan starten utvecklat några av de
allra bästa IT-konsulterna i branschen. Under dina
sex månader som trainee på Dynabyte arbetar du
med de senaste teknikerna i ett större kundprojekt,
och med stöttning av våra seniora utvecklare och
mentorer sköter ni projektets hela utveckling.
Parallellt med projektet deltar du även i flertalet
utvecklande tekniska utbildningar och workshops.
Vi söker dig, som precis som vi, vill arbeta med sin
passion! Kom förbi vår monter så berättar vi mer!

DELTID

INTERNSHIP
24

Dynabyte
är
ett
ITkonsultbolag
med
specialistkunskap inom systemutveckling. Vi är
ett härligt gäng på 75 personer och den självklara
arbetsplatsen för de bästa konsulterna som brinner
för teknik och för att utvecklas individuellt och
tillsammans!

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Edgeguide är ett bolag som etablerade sig på den
svenska marknaden år 2000. Vi är 15 anställda och
sitter på Kungsholmen i fräscht designade lokaler. Vi
är i första hand ett konsultföretag, men vi utvecklar
också egna produkter.

Verksamhetsområde

Kunder som kommer till oss vill köpa tjänster i
form av hela leveranser. Kunden är medveten
om att EdgeGuide har lång erfarenhet av
applikationsutveckling på olika plattformar och vet
att EdgeGuide kommer att använda ny, men stabil
teknik för att bygga deras lösning.

Antal anställda

Exempel på några leveranser vi får som uppdrag kan
vara globala sociala intranät på flera språk, komplex
hårdvaruintegration eller så enkelt som leverans av
en sajt med höga krav på säkerhet och struktur.
Företagskulturens kärna ligger i vårt älskade foosball
och italienskt kaffe.

HELTID
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IT-Konsult
IT-Development

15

Kontakt

Ali Qureshi
ali.qureshi@edgeguide.com
www.edgeguide.se
/Edgeguide

EXJOBB
UTLAND
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Verksamhetsområde
Education Management

Technology is revolutionizing how and where we
learn – and our innovative teams at EF Education
First are at the forefront of this movement. We’re
developing digital applications to transform the
classroom learning experience for students around
the globe.

Antal anställda
43

Kontakt

Louise Gauffin
louise.gauffin@ef.com
www.ef.com

HELTID
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EF is the world’s largest privately owned education
company, employing over 43,000 people across 50+
countries.

Launch your career at a company where challenges,
ownership and opportunities begin on day one.
Whether it’s shadowing a division president,
researching or developing new product lines,
traveling to offices in Shanghai and Luzern or all of
the above, at EF you can accelerate your international
career while collaborating with some of the best and
brightest minds.

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

For 140 years, our ideas, technology and people have
created monumental impact: real turning points that
have transformed lives, industries and society as a
whole - today we envision a world where anything
that benefits from a connection will be connected – a
future we call the Networked Society.
Through our technological leadership, global
presence and the empowerment we provide to our
employees, we offer enormous opportunities to
change peoples’ lives and the world we live in.
The greatest changes are yet to come. Together, we
innovate to create these future turning points, driving
extraordinary impact in the Networked Society.
Come and discover what makes You + Ericsson a
powerful combination!

Verksamhetsområde
ICT
Industry & Society,
Cloud and IT
Networks and IP

Antal anställda
120000

Kontakt

Lisa Boberg
lisa.boberg@ericsson.com
www.ericsson.com
/Ericsson

HELTID
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Verksamhetsområde
Söklösningar
Big Data

Antal anställda
100 (ca 30 i Stockholm)

Kontakt

Simon Stenström
simon.stenstrom@findwise.
com
www.findwise.com

Findwise är ett konsultbolag som specialiserat
sig på söklösningar och big data. På Findwise får
du ett utmanade arbete inom ett specialiserat
område och blir snabbt en av Sveriges främsta
sökteknologiexperter.
Vi på Findwise värnar om våra medarbetare och
tror att du behöver få träffa dina kollegor även fast
du är konsult. Vi vill att du ska kunna arbeta en del
av din arbetstid på vårt kontor för att underlätta
kunskapsdelning och förstärka känslan av att du
tillhör Findwisefamiljen.
Många av våra medarbetare kommer direkt
från högskolan. Därför investerar vi mycket tid i
vidareutbildning och har program för mentorskap
och kurser - både internt och externt.
Findwise har i dag ca 100 medarbetare utspridda
över våra kontor i Europa, varav ca 30 i Stockholm.
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FIS™ is the world’s largest global provider dedicated to
banking and payments technologies. FIS empowers
the financial world with payment processing and
banking solutions, including software, services and
technology outsourcing.
FIS Front Arena is a leading provider of advanced
financial trading software, based in Stockholm. 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.
We are looking for developers and consultants in the
exciting intersection between software development
and finance. You find all our open positions at http://
www.fisglobal.com/about-us/careers.
Interested
in knowing more about us? Please contact anneli.
ogren@fisglobal.com

HELTID
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Verksamhetsområde
Financial trading

Antal anställda
55000 (230 i Sverige)

Kontakt

Anneli Ögren
anneli.ogren@fisglobal.com
www.fisglobal.com
/FisToday

EXJOBB
UTLAND
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Verksamhetsområde
Flight search and price
comparison

Flygresor.se is Sweden’s market leading search
engine for flights. Now rapidly expanding across
the globe. Small and agile organization with office in
central Stockholm. We like to do things differently,
both in tech and marketing. In office breakfast every
morning, and free soda for everyone!

Antal anställda
14

Kontakt

Julia Hallberg
Julia@flygresor.se
www.flygresor.se
/Flygresor.se
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DELTID

INTERNSHIP
30

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Vi är ett konsultbolag som tar helhetsgrepp på
våra kunders digitala utveckling. Vi ger våra kunder
möjlighet att ligga steget före andra. Det gör vi inte
minst genom att utforska och använda spännande
teknik tillsammans med våra kunder.
Vi söker dig som brinner för teknik och vi är
övertygade att du som D-student har stor chans att
matcha det vi behöver. Våra kunder ställer stora
krav på oss och vi möter upp det med passion och
yrkesstolthet kopplat till innovativ systemutveckling.
Vill du utvecklas av och tillsammans med några av
branschens mest briljanta hjärnor inom utveckling
vill vi prata med dig under D-dagen. Då kan vi beskriva
vårt traineeprogram - fråga specifikt om Code is King
så lovar vi att berätta mer.
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Verksamhetsområde
Konsulter
Systemutveckling
Teknik

Antal anställda
240

Kontakt

Peter Lundmark
peter.lundmark@ffcg.se
www.ffcg.se
/Forefrontcg

EXJOBB
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Verksamhetsområde
IT
Services

Antal anställda
135

G&D Design Center Nordic är en utvecklingsenhet
som bygger avancerad servermjukvara inom
affärsområdet Mobile Security. Våra kunder är
mobiloperatörer över hela världen. Varje dag
används våra serverprodukter för att betjäna
miljontals människor som tecknar nytt abonnemang,
byter mobil eller vill använda mobila tjänster från
andra enheter än bara sin telefon. Under 2017 växer
vi inom bland annat eSIM och Internet-of-Everything.
Vi är del av en internationell koncern med säte i
München och dotterbolag över hela världen.

Kontakt

Veronica Gidstedt
veronica.gidstedt@gi-de.
com
www.gi-de.com

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
32

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Larry Page once described the “perfect search
engine” as something that “understands exactly what
you mean & gives you back exactly what you want.”
Since he spoke those words Google has grown to
offer products beyond search, but the spirit of what
he said remains. With all our technologies—from
search to Chrome to Gmail—our goal is to make it as
easy as possible for you to find the information you
need & get the things you need to do done.

Verksamhetsområde

We build products that we hope will make the web
better. With products like Chrome and Android, we
want to make it simpler & faster for people to do
what they want to online. We’re also committed to
the open web, so we’re involved in various projects
to make it easier for developers to contribute to the
online ecosystem & move the web forward.

Kontakt

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Technology

Antal anställda
60 i Sverige

Exie Huntington
exie@google.com
google.com/students

EXJOBB
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Verksamhetsområde
IT-system
Systemutveckling
Offentlig sektor
Bank
Försäkringsbolag

Ida Infront är ett framgångsrikt IT-produktföretag
med platt organisation och stabil kundbas. Vi
utvecklar stora samhällsviktiga system, erbjuder
våra medarbetare ett utmanande och utvecklande
jobb samt stora möjligheter att vara med och
påverka. Vi är också ett värderingsstyrt företag. En av
våra främsta styrkor är vår starka laganda. Vi satsar
även på att ge våra medarbetare goda möjligheter till
kompetensutveckling.

Antal anställda
70

Kontakt

Jenny Tingéus
jenny.tingeus@idainfront.
se
www.idainfront.se
/IdaInfront

HELTID
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SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
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Ett FinTechbolag som utvecklar affärssystem och
digitala lösningar för effektivare administration av
pension, livförsäkring och sparande. Vi uppfattas
som marknadsledande på det vi gör av våra kunder.
De är Sveriges största livförsäkringsbolag. Med
vår breda branschkunskap och kompetens inom
systemutveckling bygger vi den nya generationens
affärssystem och digitala lösningar för pensions- och
försäkringsbranschen. Itello har ca 130 anställda och
omsätter ca 175 Mkr. Framtiden blir vad vi gör den
till.

Verksamhetsområde
Financial technology
Programvaruutveckling

Antal anställda
130

Kontakt

Alexandra Peretic
alexandra.peretic@itello.se
www.itello.se
/Itello.AB

HELTID
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Verksamhetsområde
Mobile Games

Antal anställda
ca 2000

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
developed more than 200 fun titles, offering games
that are enjoyed all around the world. King is an
independent unit of Activision Blizzard Inc. (Nasdaq:
ATVI), which acquired King in February 2016.

Kontakt

Maria Karlsson
maria.karlsson@king.com
campus.king.com
/KingCampusCareers

HELTID
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Looklet provides retailers with an efficient in-house
studio and creative styling tools to produce high
quality dynamic fashion images.
Our combined backgrounds in advanced technology,
international fashion, and online marketing enable us
to question, deconstruct and modernize established
workflows.
The Look Creator is a hardware and software solution
for global fashion e-commerce companies that
transforms traditional image production to a modern,
scalable and industrialized workflow. It simplifies the
entire photo process, from photographing the actual
garment at the client’s own location, to digitally
styling it and adapting it to their needs. Using our
provided model library, our clients achieve a result
of consistent, high quality images that are ready to
be published on their site.

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Verksamhetsområde
Fashion tech

Antal anställda
75

Kontakt

Cecilia Jerresand
cecilia.jerresand@looklet.
com
www.looklet.com

EXJOBB
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Verksamhetsområde
IT
Software Engineering

Antal anställda
100

No matter what your passion is, you’ll find it here.
Imagine the opportunities you’ll have in a company
with more than 100,000 employees in more than
100 countries, working on hundreds of products—
spanning games, phones, developer tools, business
solutions and operating systems. We work hard, but
we value work/life balance, and each of us defines
what that means to us. So why not explore what
we do, where we do it, and what life is really like at
Microsoft. You just might be surprised.

Kontakt

Denise Moore
demoor@microsoft.com
Microsoft.com/university

HELTID

DELTID
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Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of
trading, clearing, exchange technology, listing,
information and public company services across six
continents. Through its diverse portfolio of solutions,
Nasdaq enables customers to plan, optimize and
execute their business vision with confidence, using
proven technologies that provide transparency
and insight for navigating today’s global capital
markets. As the creator of the world’s first electronic
stock market, its technology powers more than 70
marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the
world’s securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,500 listed companies with a market
value of over $9.3 trillion and more than 17,000
corporate clients.

Verksamhetsområde
Software Engineers
QA Test
Project Coordaintors

Antal anställda
4800

Kontakt

Jessica Crowe
jessica.crowe@nasdaq.com
business.nasdaq.com

HELTID

DELTID
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Verksamhetsområde
IT-konsult

Antal anställda
800

Kontakt

Olof Kinell
olof.kinell@netlight.com
www.netlight.com
/NetlightConsulting

HELTID

DELTID
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Netlight är ett IT-konsultbolag som arbetar med
allt från system/webb/app-utveckling och ITmanagement till UX. Vi söker kontinuerligt efter nya
talanger som vill arbeta med de senaste teknikerna
i affärskritiska projekt hos marknadsledande
internationella företag såväl som hos innovativa
start-ups.
Tillsammans levererar vi oberoende lösningar och
värdefulla resultat genom att tillämpa våra kärnvärden:
kompetens,
kreativitet
och
affärsmässighet.
Vi arbetar i en platt nätverksorganisation som
präglas av högt engagemang och ansvarstagande
samt en smidig kommunikation och samarbete
genom hela företaget. Vi är ett företag med öppen,
uppmuntrande och prestigelös atmosfär. Vi erbjuder
en härlig gemenskap och en snabb karriärutveckling
i en internationell miljö.

SOMMAR
TRAINEE

EXJOBB
UTLAND

Nordnet is a bank for investments and savings. We
operate in Sweden, Norway, Denmark and Finland.
Our concept gives customers control of their money,
and our vision is to become the no. 1 choice for
savings in the Nordics.
Nordnet has 400 employees and is listed on the
Nasdaq Stockholm Exchange.

Verksamhetsområde
Finance tech

Antal anställda
400

Kontakt

Heidi Ershult
heidi.ershult@nordnet.se
www.nordnetab.com
www.nordnet.se
/NordnetSverige
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Verksamhetsområde
Systemutveckling
IT säkerhet

Antal anställda
200

Kontakt

Tatiana Decker
tatiana.decker@omegapoint.se

Vi Säkrar Utveckling™ både genom att hjälpa våra
kunder att implementera högkvalitativa IT-system
och lösningar, och genom att aktivt bidra till
kompentensutveckling och kunskapsspridning till
våra kunders egen personal. Ni hittar oss i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss blir du del av ett företag som kännetecknas
av öppenhet, utveckling och engagemang! Vi värderar
kunskap och utveckling på riktigt. För oss handlar
kompetensutveckling om nyfikenhet och en vilja att
lära av varandra. Hela tiden Varje dag. Genom att
utveckla individen så utvecklar vi också företaget.

jobb.omegapoint.se
/OmegaPointAB

HELTID
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Today’s critical institutions don’t just protect public
safety or provide vital goods and services—they also
deal with astonishing amounts of data. At Palantir,
our mission is to help the world’s government
agencies, Fortune 500 companies, and nonprofits
transform how they understand and use that data.
We build software that lets organizations integrate
and analyze their data so they can solve problems
they couldn’t before. For example, we’re helping
our customers combat terrorism at home and
abroad, investigate and prosecute financial fraud
rings, offer more credit to retail banking customers,
manufacture products faster and more safely, and
fight violent crime in the world’s great cities. And
we’re just getting started.

HELTID

DELTID

INTERNSHIP

SOMMAR
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Verksamhetsområde
IT-Konsult
IT-Development

Antal anställda
1700

Kontakt

Katarina Larsson
klarsson@palantir.com
www.palantir.com
/Palantir

EXJOBB
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Verksamhetsområde
Software development

Antal anställda
30

We are a small DevOps team focused on building
and operating high-performance electronic trading
systems for Goldman Sachs. By the end of this year
we will become part of the Securities Division at
Goldman Sachs as the Stockholm office of a global
network of development centers.
Our in-house developed trading platform is used
to process latency-sensitive transactions on the
international equities markets.

Kontakt
Rolf Andersson
rolf.andersson@pantor.com
www.pantor.com

We are looking for candidates with a genuine interest
in system architecture, performance oriented
programming, as well as application, system and
network design. You can reach us at: hr@pantor.
com.
We have also created a website to assist you in
learning about electronic trading.
Visit act.pantor.com and check it out.
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Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och
öka tryggheten. På polisens it-avdelning arbetar
vi teambaserat och nära användarna med att
utveckla polisens it till nytta för medborgarna och
medarbetarna i den polisiära verksamheten. Hos oss
finns många möjligheter och spännande uppdrag –
och du är med och bidrar i det brottsbekämpande
arbetet! Vi söker engagerade medarbetar, främst
utvecklare, it-specialister, it-säkerhetsspecialister, till
våra kontor i Stockholm, Norrköping och Linköping.
Lediga jobb hittar du på polisen.se

Verksamhetsområde
Statlig myndighet
IT

Antal anställda
750 inom IT

Kontakt

Yvonne Grundh
it-avdelningen.kansli@
polisense
www.polisen.se

HELTID
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Verksamhetsområde
IT Security

Antal anställda
35

Kontakt

Tomas Gustavsson
tomas@primekey.se
www.primekey.se

HELTID

We take pride in providing our customers, and
community, with the best technology to solve real
problems.
PrimeKey has its head office in Stockholm, Sweden, a
subsidiary in Aachen, and partners in USA, Asia and
Europe.

DELTID

INTERNSHIP
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PrimeKey is a leading company in the IT security
niche PKI and digital signatures and we develop
the Open Source software products EJBCA and
SignServer. PrimeKey is a pioneer in open source
security software that provides businesses and
organisations around the world with the ability
to implement security solutions such as e-ID, ePassports, authentication, digital signatures, unified
digital identities and validation in all different types
of business.

SOMMAR
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EXJOBB
UTLAND

Protracer gör realtidssystem baserat på bildanalys av
video för object tracking, grafik till TV-produktioner
samt mobila appar med spel och 3D visualiseringar.
I huvudsak syns vi från de största golftävlingarna
i världen. Vi arbetar med allt från apputveckling
till tunga fysikmodeller. 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. Vill du veta mer eller kanske till
och med åka på någon golfmajor? Kom förbi vår
monter!

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Verksamhetsområde
Sport Technology

Antal anställda
12

Kontakt

Ludvig Jansson
ludvig.jansson@protracer.se
www.protracer.se
/ProtracerGolf

EXJOBB
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Verksamhetsområde
Business IT

Vi tror på lagarbete som medel för att lösa
utmanande uppgifter och för att utvecklas som
individ. Vi erbjuder ett arbete som präglas av hög
utveckling, stor påverkan och långsiktig balans.

Antal anställda
62

Kontakt

Johan Rundqvist
johan.rundqvist@r2m.se
www.r2m.se

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Vi ser till att du kan nå dina användare med rätt tjänst,
vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Vi ser Integration
som nyckeln till flexibelt IT-stöd och vi vänder oss till
kunder som vill utnyttja IT som en strategisk resurs.

Vi är gäng konsulter som brinner för systemintegration
och avancerad systemutveckling och viktigast av allt,
vi har kul på jobbet! Delar du våra intressen och
vill vara med och utveckla ett bolag där du får alla
möjligheter att visa din fulla potential? Kontakta oss
om du vill vara en del av Stockholms mest effektiva
IT-konsultbolag!

SOMMAR
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Vi hittar guld i våra kunders data!

Verksamhetsområde

På Random Forest hittar du dom skarpaste hjärnorna
inom Business Intelligence (BI) som strukturerar och
skapar värde ur våra kunders data. Området rymmer
begrepp som Big Data, Artificiell Intelligens, Internet
Of Things och Data Warehousing. Tillväxten inom BI
är stark och våra kunder har ständigt ökande behov,
därför behöver vi bli fler som kan hjälpa våra kunder
utvecklas.
Som konsult på Random Forest har du möjlighet
att jobba nära kundens verksamhet och samtidigt
med den senaste tekniken. Sök till vårt tvååriga
traineeprogram ”Random Aspire” som är drivet
av ett personligt mentorskap och lärande genom
praktiskt arbete på plats hos våra kunder. Efter
avslutat program har du lagt grunden för att arbeta
självständigt som konsult och utvecklas vidare.

HELTID

DELTID

INTERNSHIP
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Business IT

Antal anställda
16

Kontakt

Niklas Bredberg
niklas@randomforest.se
www.randomforest.se
Random Forest AB
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Verksamhetsområde
IT
Finans
Redovisning
Investeringar

Antal anställda
2400

Kontakt

Emelie Elfgren
emelie.elfgren@skandia.se
www.skandia.se
/SkandiaSverige

HELTID
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Skandia är en av Sveriges största, oberoende och
kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har
gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har
en tradition av pionjäranda, produktutveckling och
samhällsengagemang. Skandia är i en spännande
förändring där IT i allra högsta grad är en delaktiga.
Vi bygger en modern IT-leverans som stöttar
verksamheten i förflyttningen, t.ex. genom ökad
digitalisering. Arbetet med att skapa en framåtlutad
och stark leveransorganisation är i full gång. För att
lyckas behöver vi medarbetare som vill vara med
och bidra i en högpresterande och kreativ miljö där
vi utmanar och stöttar varandra. Våra medarbetare
arbetar med utveckling av kund- och affärskritiska
system med modern teknik och agilt arbetssätt.
Vi letar ständigt efter nya förmågor som vill vara
med och bidra till detta, bl a genom att locka unga
personer via ett kommande traineeprogram. Kom
gärna förbi vår monter för att höra mer!
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Sokigo är Sveriges största leverantör av
systemlösningar för den kommunala marknaden
samt
marknadsledande
i
Sverige
inom
verksamhetsnära Geografisk IT.

Verksamhetsområde

Sokigo levererar effektiva IT-lösningar för digital
samverkan och vi brinner för att i nära samverkan
med våra kunder utveckla metoder och lösningar för
att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö,
samhälle och människor.

Antal anställda

Sokigo har idag ca 120 anställda med kompetens och
erfarenhet inom olika områden och branschsegment.
Kontor finns placerade i Sundbyberg, Lycksele,
Köping, Gävle, Borlänge, Mora, Västerås, Stockholm
och Göteborg.

Karin Wiklander
karin.wiklander@sokigo.com
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Software development

120

Kontakt

www.sokigo.com
/SokigoAB
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Verksamhetsområde
Tech
Product
Recruitment
Education
Innovation

At Sqore you will be part of a team of 50 highly
driven individuals from 20 different countries,
where everyone’s ideas and work are recognized
and valued. Working at a fast growing company as
Sqore, we will give you the opportunity to influence
big decisions and offer you great opportunities for
advancement and growth.

Antal anställda
50

We welcome people of any gender identity or
expression, race, skin color, ethnicity, age, nationality,
sexuality, religion, culture, subculture and education
level.

Kontakt

Karin Bergström
karin@sqore.com

We stand for equal access to opportunity!

www.sqore.com
/SqoreAB
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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
participants as a part of the selection process for
events, jobs and educational programs.
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Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag
som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med
högt kunskapsinnehåll. Swecos konsulter inom
IT för samhällsutveckling verkar i mötet mellan
samhällsbyggnad och IT, som tillsammans med
ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar
för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle
och den smarta staden.
Den smarta staden är en stad där samhällets
funktioner kommunicerar och samverkar. En
intelligent, omtänksam stad redo att förse
morgondagens växande befolkning med allt från
tänkande hus till talande soptunnor. Med både
kompetensen och erfarenheten som krävs för att
bygga hela städer har Sweco förmågan att förvandla
varje stad till en smart stad, oavsett storlek.

HELTID
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INTERNSHIP
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Verksamhetsområde
IT-Samhällsutveckling

Antal anställda
14500 (205 inom IT)

Kontakt

Anton Sandström
anton.sandstrom@sweco.se
www.sweco.se
/Sweco

EXJOBB
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Verksamhetsområde
Finance IT

Antal anställda
1250

Kontakt

Ebba Hägg
ebba.hagg@
soderbergpartners.se
www.soderbergpartners.se
/SoderbergPartners
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Söderberg & Partners är idag Sveriges ledande
fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar
och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd
och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika
behov.
Målsättningen är att bidra med råd och produkter
som hela tiden gör att våra kunder ligger steget
före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll
på sina risker. Vår företagsfilosofi bygger på tre
viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig
rådgivning.
Vår kreativa och stimulerande miljö tillåter
människor att växa, och vi söker ständigt efter
duktiga och kompetenta medarbetare med en stark
vilja att lyckas och utvecklas inom sitt område. Hos
oss finns det flera möjligheter för studenter eller
nyutexaminerade inom områden som ekonomi,
analys och systemutveckling.
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We are Teleopti. We work with one of the world’s
unsolved mathematical problems, in a field that’s
becoming more and more important to the
companies of the world. We are an international
Swedish company, and one of the best in the world
at what we do – providing workforce management
software to improve customer service. We are proud
that the people who matter most appreciate our
closeness. Every year we are rated highly by our
colleagues in the Great Place to Work rankings, nine
out of ten of our customers recommend us, and since
the start in 1992 we have grown organically while
making a net profit. Quite simply, we are a workplace
where we see each other and our customers. We call
this Teleoptimism, and it is embodied by our values:
Speed, Professionalism, Commitment and Closeness.

HELTID
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Verksamhetsområde
Management IT

Antal anställda
173

Kontakt

Mattias Engblom
mattias.engblom@teleopti.
com
www.teleopti.com
/Teleopti

EXJOBB
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Verksamhetsområde
Infrastruktur

Vi behöver dig för att kunna nå våra mål de närmaste
åren. Trafikverket planerar, bygger och underhåller
Sveriges infrastruktursystem utifrån vår vision om
att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Antal anställda
6500

Kontakt

Bayar Menmi
bayar.menmi@trafikverket.se
www.trafikverket.se
/Trafikverket
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Starta din karriär inom samhällsutveckling hos oss!

Möjligheterna hos oss är många eftersom vi ansvarar
för alla fyra trafikslag och Sveriges hela infrastruktur.
Vi har över 150 yrken där våra engagerade
medarbetare jobbar med spännande och intressanta
arbetsuppgifter. Som medarbetare hos oss får du
möjlighet att forma framtidens transportsystem
där IT får en allt större betydelse. Tillsammans med
engagerade kollegor kommer du få chansen att
påverka infrastrukturen och samhällsutvecklingen
idag och i framtiden. Vi ser fram emot att få utveckla
samhället tillsammans med dig.
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Tutus utvecklar krypto- och IT säkerhetsprodukter
till länder, organisationer och företag i Sverige och
utomlands. Vi är den enda leverantör som fått
certifierade och evaluerade mjukvarulösningar
godkända av svenska försvaret som krypto för
att skydda rikets säkerhet. Vi är ett framgångsrikt
tillväxtbolag i en bransch i stark utveckling. Sedan
starten 1992 har vi utvecklats till en ledande aktör
inom produkter för säkerhetsnivån Restricted.

Verksamhetsområde

Våra kunder kräver säkerhetslösningar av första
graden. Vi arbetar med den senaste tekniken i en
snabbväxande, innovativ och spännande bransch. Vi
är ett personligt företag där teknik och säkerhet är
ledord.

Kontakt

HELTID

DELTID

INTERNSHIP

SOMMAR
TRAINEE

IT-säkerhet

Antal anställda
20

Jens Bohlin
jens@tutus.se
www.tutus.se
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Verksamhetsområde
IT
Management

Antal anställda
7440

Kontakt

Emma Blomberg
emma.blomberg@visma.se
www.visma.se
/VismaTrainee
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Vismakoncernen är den ledande leverantören
av produkter och tjänster inom programvara,
outsourcing, inköp, betalning, butiksdata, IT-projekt,
anbud och upphandling. 7.440 anställda, varav
drygt 1.500 i Sverige, förenklar och effektiviserar
verksamhetsprocesser hos 400.000 kunder i både
privat och offentlig sektor.
På Visma finns stora karriärmöjligheter och vi söker
alltid efter nya talanger inom IT och management.
För dig som är student eller nyutexaminerad kan
vi erbjuda allt från utvecklande heltidstjänster till
gedigna traineeprogram och summer internships.
Visma satsar på young professionals och kanske är
det just Dig vi letar efter? Varmt välkommen till Vismas
monter - passa på att mingla med våra medarbetare,
plocka en påse lösgodis från vår godisvägg och tävla
i Visma-spelet!
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At Yelp, we’re passionate about connecting people
with great local businesses. We bring together worldclass talent from candidates of all backgrounds,
levels of experience, and disciplines to create an
exceptional product. Yelp is the richest source of
local data in the world and we’re constantly working
to relay our 100M+ reviews to the millions of mobile
and web users around the globe. We believe in
pushing our engineers to tackle challenges they’ve
never faced before and in giving them the freedom
and support to come up with new and interesting
ideas.

Verksamhetsområde
IT
Software Engineering

Antal anställda
4000

Kontakt

Verena Berg
verena@yelp.com
www.yelp.com/careers
/YelpEngineers
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