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D-Dagens projektledare och ansvarige 2018, Nils Streijffert, välkomnar till årets
upplaga av den populära arbetsmarknadsmässan, som är den största hittills, med
över 70 medverkande företag, myndigheter, startups och organisationer.

06 | 07 Mässkarta
Med tretton helt nya utställare kommer också en del förändringar av själva
mässgolvet. Nytt för i år är att mässan expanderat till att inefatta både
kårbokhandlen och bistron.

08 | 09 Projektgruppen
D-Dagen möjliggörs varje år av en peppad och engagerad projektgrupp, som
tar hand om kontakt med utställare, organisation och PR av mässan samt den
traditionsenliga sittningen och allt som hör därtill. Lär känna årets projektgrupp på
dessa sidor.

D-Dagen anordnas av Konglig Datasektionen, en sektion vid Tekniska
Högskolans Studentkår THS, som riktar sig till studenter vid civilingenjörsprogrammet i datateknik samt masterstudenter på masterprogrammet i
datalogi samt relaterade program.
LAYOUT MAURITZ ZACHRISSON & LAURA LÖHNING
FOTO FREDRIK EKSTEDT KARPERS TRYCK MIX GRAFISKA

02 D-DAGEN

KATALOGEN 2018 03

14 | 15
Utställare
Academic Work............................ 16 FindOut Technologies................. 42 Random Forest............................. 67
Accenture....................................... 17 Findwise......................................... 43 RaySearch Laboratories.............. 68
ALTEN............................................. 18 FIS.................................................... 44 SAAB............................................... 69
Applicon......................................... 19 Giesecke & Devrient................... 45 SBAB............................................... 70
Atlas Copco................................... 20 HiQ.................................................. 46 Sellpy............................................... 71
Attentec.......................................... 21 Ida Infront...................................... 47 Sentor............................................. 72
Bontouch....................................... 22 Infinera........................................... 48 Sigma Young Talent...................... 73
Carmenta....................................... 23 Itello................................................ 49 Skatteverket.................................. 74
CGI Sverige.................................... 24 King................................................. 50 Sokigo............................................. 75
Challengermode........................... 25 KRY.................................................. 51 Subset............................................. 76
Cinnober........................................ 26 Looklet............................................ 52 Svenska Kraftnät.......................... 77
Cygni............................................... 27 Metamatrix.................................... 53 Sveriges Ingenjörer...................... 78
Daresay........................................... 28 Net Insight..................................... 54 Sweco Position............................. 79
DataTjej.......................................... 29 NetEnt............................................ 55 Söderberg & Partners.................. 80
Decerno.......................................... 30 Netlight Consulting..................... 56 Teleopti........................................... 81
DEK Technologies........................ 31 Norconsult Astando..................... 57 Topgolf Sweden............................ 82
Digpro............................................. 32 Nordnet Bank................................ 58 Trafikverket.................................... 83
Doctrin........................................... 33 Omega point................................. 59 Tritech Technology....................... 84
Dynabyte....................................... 34 Omicron Ceti................................. 60 Valtech............................................ 85
Edgeguide...................................... 35 Palantir Technologies.................. 61 Visma.............................................. 86
EF Education Ltd.......................... 36 Paradox Interactive...................... 62 XLENT............................................. 87
Endeavour...................................... 37 Polismyndigheten......................... 63 Oracle............................................. 88
Ericsson.......................................... 38 PrimeKey Solutions...................... 64 Flightmate...................................... 89
EVRY............................................... 40 PwC................................................. 65 YABS............................................... 90
Exsitec............................................ 41 R2M................................................ 66 Yelp.................................................. 91

D-DAGEN 03

04 KATALOGEN 2018
PROJEKTLEDAREN HAR ORDET:

DET FINNS NÅGOT

FÖR ALLA
V

älkommen till Konglig
Datasektionens

arbetsmarknadsdag, d-dagen 2018!
Syftet med d-dagen är att skapa en
spännande mötesplats för studenter och
företag, där du som student har möjlighet

Jag skulle vilja tacka alla som har
engagerat sig i d-dagen, medverkande
företag och vår huvudsponsor Ericsson.

Vi ses på d-dagen!

att träffa och knyta kontakter med
företag och myndigheter.
Vi tänker att det finns något för alla –
om du söker sommarjobb, examensjobb
eller arbete efter studierna så är d-dagen
ett unikt tillfälle att knyta värdefulla
kontakter inför framtiden.
På d-dagen hittar du allt från
välkända etablerade företag till startups,
allt från läkare i mobilen till digitala
utbildningsplattformar.

04 D-DAGEN

Nils Streijffert
Projektledare för d-dagen 2018

KATALOGEN 2018 05

Nils Streijffert går sitt tredje år på datateknik
och är d-dagenansvarig för 2018 års upplaga av
arbetsmarknadsdagen.
Lär känna hela projektgruppen på sidorna 8-13.
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Årets upplaga av D-dagen har möjliggjorts av fjorton fantastiska
personer som har jobbat outtröttligt för att göra arbetsmarknadsdagen till den bästa och största - hittils! På nästkommande
sidor kan du lära känna dem lite bättre!

KTGRUPPEN
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PROJEKTGRUP
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Nils Streiffert

Simone de Blasio

D-Dagenansvarig

Mässmästare

D-14
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Victoria Hedenmalm

Nour Alhuda Almajni

Mässmästare

Loungechef
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Rasmus Bergendal

Soheil Saadati

Säljteamet

Säljteamet

D-16
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Sabrina Chowdhury

David Norrman

Webmaster

PR-gruppen
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UPPEN
Ävelin Pantigoso

Laura Löhning

PR-gruppen

Art Director

D-16

D-17

Emilia Stålhane

Sara Wahrenberg

Festansvarig

Festansvarig
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Felix Almay

Andreas Heiskanen

Ekonomiansvarig

Säljansvarig
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I år har d-dagen hela 75 företag som ställer ut. Dessa går det
att läsa mer om på de kommande sidorna!

UTSTÄLLARE
D-DAGEN 15

16 KATALOGEN 2018

Academic Work rekryterar och hyr ut akademiker

Verksamhetsområde

som fortfarande studerar eller som är i början av

Bemanning och
rekrytering

karriären – Young Professionals. Hos oss erbjuds

Antal anställda

områden, men vi är störst inom IT, teknik och

850

ekonomi.

Kontakt

Just nu har vi 140 lediga jobb inom IT bara i

Emilia Kaufeldt
emilia.kaufeldt@
academicwork.se

Stockholm, både deltid- och heltidsjobb, där

academicwork.se
/AcademicWork

du meriterande extra- och heltidsjobb inom flera

man arbetar med allt från kundsupport till
mjukvaruutvecklare.
Hos oss påbörjar Young Professionals sina karriärer
varje dag, varför gör inte du samma sak?

HELTID

DELTID

SOMMAR

INTERNSHIP

TRAINEE

UTLAND
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Accenture is a leading global professional services
company, providing a broad range of services and

Verksamhetsområde

solutions in strategy, consulting, digital, technology

IT, Management &
Outsourcing

and operations.

Antal anställda

Combining unmatched experience and specialized

435 000

skills across more than 40 industries and all
business functions – underpinned by the world’s

Kontakt

largest delivery network – Accenture works at the

Rima Hamze
rima.j.hamze@accenture.
com

intersection of business and technology to help clients
improve their performance and create sustainable
value for their stakeholders.

accenture.com

With more than 435,000 people serving clients in
more than 120 countries, Accenture drives innovation

/accenturesverige

to improve the way the world works and lives.
Visit us at www.accenture.com.
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At ALTEN Sweden we develop and deliver expertise

Verksamhetsområde

for world-leading companies and have a committed

Software development,
Finance and banking,
Defence and
aerospace, Automotive,
E-commerce, Gaming
industry, Telecom

team of engineers and IT consultants. Our customers

Antal anställda
40

are found in the Energy, Telecom, Automotive, Life
Science, Pharmaceuticals, Defence & Aerospace and
other industries and we cover the whole product
development cycle. We are a part of the Alten Group
and have a workforce of over 28.000 in 20 countries.
We believe that genuine commitment comes through

Kontakt
Amanda Öberg
amanda.oberg@agero.se

freedom of choice and the opportunity to have a say
in one’s own professional development. Our business
model offers that opportunity. This freedom of choice
enables us to offer our customers the very best

https://www.alten.se/

consultants, regardless of assignment.

/altensweden
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Välkommen till IT-bolaget Applicon – vi skapar
framtidens bank- och finanslösningar!

Verksamhetsområde

Vi har under våra 23 år samarbetat med åtskilliga

IT-bolag inom bank och
finans

banker och finansföretag. Våra 50 härliga medarbetare
har bred erfarenhet av kravställning, implementation,

Antal anställda
50

nyutveckling och förvaltning.

Kontakt

Vi arbetar bl.a. med .NET-utveckling, testledning,
projektledning och anpassning i såväl egenutvecklade
system som i standardsystem såsom Calypso och SAP.

Kristin Häggström
kristin.haggstrom@
applicon.se

Vi söker dig som tycker om programmering,
affärssystem och problemlösning. Som person är du

applicon.se

nyfiken och prestigelös och vill göra den komplexa

/appliconsweden

finansvärlden enkel tillsammans med oss!
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Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable

Verksamhetsområde

productivity solutions. The Group serves customers

Industry

through its innovative compressors, vacuum solutions,

Antal anställda
34000

Kontakt
Leena Larsson
leena.larsson@
se.atlascopco.com

generators, pumps, power tools and assembly
systems.
Atlas Copco develops products and services focused
on productivity, energy efficiency, safety and
ergonomics.
The company was founded in 1873, is based in
Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning

atlascopco.se
/atlascopco

more than 180 countries. In 2017, Atlas Copco
(excluding Epiroc) had revenues of BSEK 86 (BEUR 9)
and about 34 000 employees. Learn more at www.
atlascopcogroup.com.
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Vi är ett 60-tal konsulter inom mjukvaruutveckling
fördelade på två kontor i Linköping och centrala

Verksamhetsområde

Stockholm. Vi fokuserar på kompetens inom IoT och

Mjukvaruutveckling och
konsultföretag

strömmande media. Vårt mål är att vara den bästa
arbetsplatsen för engagerade, innovativa utvecklare.
Vi ger våra konsulter förutsättningar både att utveckla
sig själva och att leverera bra lösningar till våra kunder.
För oss på Attentec är programmering inte bara
ett jobb, det är också en livsstil och hobby. Våra
värdeord ”Engagemang och resultat” ligger till grund

Antal anställda
60

Kontakt
Ida Evertsson
ida.evertsson@attentec.
se

för vårt sätt att vara mot varandra, våra kunder
och samarbetspartners. Engagemang innebär att
ha en positiv attityd och vara öppna, pålitliga och

jobb.attentec.se
/Attentec

ärliga i allt vi gör. Genom att vara handlingskraftiga,
kvalitetsmedvetna och nytänkande skapar vi resultat
för våra kunder.
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Bontouch är en prisbelönt produktinnovationsbyrå

Verksamhetsområde

som specialiserar sig på analoga-digitala upplevelser

Mobile software
engineering , Design,
User Experience,
Project Management,
Governance

med hjälp av digital teknik. De arbetar med att ta fram
en produkt start-up modell som låter deras partners få
tillgång till de färdigheter som krävs för modern digital
produktutvecklingsstrategi, design, produktion och
underhåll.

Antal anställda
90+

Med sina 90+ designers och ingenjörer arbetar
Bontouch tillsammans med kunder i Nordamerika,

Kontakt

Europa och Asien från deras tre kontor som finns

Robin Hellgren
robin.hellgren@
bontouch.com

i Stockholm, New York och London. Bontouch har

bontouch.com
/bontouch

samarbetat med varumärken som Coca-Cola, Eurocard
och SEB. Idag används produkterna som Bontouch har
hjälpt till att skapa av mer än 50 miljoner människor i
196 länder.
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Carmenta är ett växande mjukvaruföretag som
utvecklar geografisk informationsteknik för

Verksamhetsområde

verksamhetskritiska system i en internationell miljö.

Software Development

Våra produkter och lösningar används till exempel

Antal anställda

i avancerade ledningssystem för försvar och

100

blåljusmyndigheter samt i offentliga webbportaler där
det ställs stora krav på prestanda och pålitlighet.
Vi är ca 100 anställda på Carmenta med kontor i
Göteborg (HQ), Stockholm, Frankrike, Tyskland och

Kontakt
Carl-Johan Lundell
carl-johan.lundell@
carmenta.com

Spanien.
carmenta.com

Läs mer på carmenta.com.
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Vi är 72 500 medarbetare i Nord-, Sydamerika, Asien

Verksamhetsområde

och Europa. Vi erbjuder alla typer av IT-lösningar

IT

och IT-tjänster som möjliggör för våra kunder att

Antal anställda
72500

Kontakt
Tala Moghadam
tala.moghadam@cgi.com
cgi.se

framgångsrikt utveckla sin verksamhet.
Vårt främsta mål är att ni, våra kunder, ska nå era
affärsmål, att våra medarbetare ska ha intressanta
och utvecklande jobb och att våra ägare ska få god
avkastning på sitt kapital.
Vi levererar resultat

/cgisverige
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We’re on a mission to make esports as accessible
for amateur gamers as traditional sports are for

Verksamhetsområde

regular people. We do that by building a scalable and

Software development

automated competitive gaming platform for modern

Kontakt

esports games.
Challengermode is one of Europe’s fastest growing

Felicia Henricsson
felicia@challengermode.
com

esports startups made up of a team of hard working,
self-motivated and friendly techies, business people
and gamers.

hallengermode.com
/challengermode
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Welcome to the world of fintech!

Verksamhetsområde
Technology / Finance /
Fintech

Antal anställda

Cinnober is a leading provider of exchange and
clearing technology, serving customers in the world’s
financial centers.

350

A career with us will allow you to work with the

Kontakt

latest financial technology using agile methodologies,

Anna Kjellman
anna.kjellman@cinnober.
com
cinnober.com
/CinnoberFinancial
Technologies

with colleagues from over 30 nationalities, and in
close partnership with some of the world’s leading
financial marketplaces. Together we develop systems
and services that manage risk and facilitate trading
in stocks, commodities, currencies – in fact, anything
that can be bought or sold on an exchange. This is our
way of contributing to efficient, fair and safe financial
markets.
Cinnober has offices in Stockholm, Umeå and London.
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Cygni är ett konsultbolag som grundades 2006. Våra

Verksamhetsområde

konsulter är utvecklare och UX-designers.
Vi har sedan starten haft som mål att vara den absolut
bästa arbetsgivaren för dig som jobbar med digitala

IT Consultancy

Antal anställda

lösningar. För oss handlar det om att du ska trivas,

130

utvecklas och kunna påverka din egen situation.

Kontakt

Som konsult sitter du oftast ute hos våra kunder på

Per Rasmussen
rekrytering@
cygni.se

utmanande uppdrag. Du får möjlighet att påverka hur
ditt uppdrag ska se ut! Listan på kunder kan nästan
göras hur lång som helst!

cygni.se
/CygniAB

Vårt talangprogram vänder sig till dig som är
nyexad. Talangprogrammet är en stor satsning på
nästa generations utvecklare. Läs mer på https://
talangprogrammet.se.
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DARESAY
Daresay was established in 2008.

Verksamhetsområde
IT & Design

We’re a full-service design and technology agency
and we work with daring, curious organisations to

Antal anställda

build digital experiences that make them ready for the

90

challenges of a digital-first world.

Kontakt

We have a team of about 90 people, from 19 different

Mikael Westh
ikael.westh@
daresay.co

countries, and we’re always looking for creative,

daresay.co
/Daresaydigital

caring people to join us in our offices in Stockholm
and Umeå, Sweden.
Daresayers take on digital and service design
challenges that transform daily life for millions of
people, and we take care of each other, too.
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DataTjej är en ideell förening som arbetar med att
främja kvinnor och icke-binära i alla åldrar som är

Verksamhetsområde

intresserade av data och IT.

Data, IT

Vi strävar efter att öka gemenskapen DataTjejer

Antal anställda

emellan samt fokuserar på att förbättra relationen

38

mellan studenter och näringsliv.
Året om anordnar vi event så som inspirerande
föreläsningar och företagsbesök för våra medlemmar

Kontakt
Norah Navér
medlem@datatjej.se

i flera städer runtom i Sverige. Med start från hösten
2018 driver vi även mentorskapsprogrammet Match

datatjej.se
/DataTjej

and Go. DataTjej är däremot mest känt för den årliga
DataTjej konferensen där företag och studenter får
möjligheten att nätverka. Ett medlemskap hos oss är
kostnadsfritt.
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Decerno bygger skräddarsydda lösningar med ett

Verksamhetsområde
Software development

Antal anställda
110

helhetsansvar.
Vi har under drygt 30 år drivit flera hundratals lyckade
uppdrag som driver digitaliseringen framåt och som
är verksamhetskritiska för våra kunder. Vi skapar
gärna helt nya digitala lösningar och erbjudanden som

Kontakt

stärker våra kunders position på marknaden. Decerno

Elinor Nilsson
elinor.nilsson@decerno.
se

bygger alla typer av system från publik webb och
intranät till skräddarsydda interna verksamhetssystem.
Alla våra konsulter jobbar inhouse på vårat kontor

decerno.se
/Decerno

vilket gör att vi har en bra sammanhållning.
Decerno har ca 115 anställda med kontor i Kista,
Stockholm, Göteborg, Uppsala samt i Sevilla, Spanien.
Decerno är en del av Addnode Group.
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DEK Technologies was started by three engineers,
Drini, Eddie, and Kerim, and is an engineering

Verksamhetsområde

company now with more than 400 employees around

Software
development,
Telecom, Fintech,
Edtech, Agile.

the world. We love software development and are
driven to constantly improve and develop tomorrow’s
technology.

Antal anställda

At DEK you get an opportunity to work in an

63

international and multicultural workplace with over

Kontakt

19 different nationalities in the Swedish office alone.

Amelie Mårtensson
amelie.martensson@
dektech.com

DEK is growing steadily, meaning, as an employee,
you have a great opportunity to grow and develop
with the company. Most of our employees work in
self-organizing teams. We have a family culture where
we all take care of and support each other. The most

dektech.com.au
/dektech.se

important thing to us would be that you have fun at
work. Check out https://dektech.teamtailor.com/ for
more information!
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Digpro är ett av Sveriges ledande företag när det

Verksamhetsområde

gäller applikationsutveckling och konsulting inom

Software development

geografisk IT. Vi söker dig som vill vara med och
utveckla avancerade applikationer för tusentals

Antal anställda

samtidiga användare. Om du dessutom kan lyssna på

100

ett praktiskt problem inom fellokalisering och plötsligt

Kontakt
Robert Olofsson
robert.olofsson@digipro.
se

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 avancerade
användargränssnitt och kartor? Även då vill vi gärna

digipro.se
/Digipro-AB-39319
3567401183

träffa dig. Vi jobbar hårt med vår utvecklingsprocess
och använder sedan många år sådant som
kodgranskning, automatiska tester och byggen varje
halvtimme. Besök oss gärna i vår monter under
D-dagen så berättar vi mer.
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Doctrin’s purpose is to radically change health care
through intelligently digitalising the patient journey.
We offer a digital platform that saves time for

Verksamhetsområde
Health Tech

physicians and nurses, giving the patient a better

Antal anställda

experience and improving medical quality.

Ca 60

We have a diverse team of superstars working

Kontakt

with us: talented developers, medical doctors, ex

Jonatan Svensson
jonatan@doctrin.se

management consultants – all working together
towards a common goal. We are going to radically
improve healthcare for a billion people. Want to join

doctrin.se

us?

/doctrinab

HELTID

DELTID

SOMMAR

INTERNSHIP

TRAINEE

UTLAND

EXJOBB

UTSTÄLLARE 33

34 KATALOGEN 2018

Dynabyte är IT-konsultföretaget där vi brinner för

Verksamhetsområde

ny teknik, kompetensutveckling och att ha roligt på

Software development

jobbet! Vi arbetar i spännande projekt för ledande
och nytänkande företag. Våra styrkor ligger inom Java,

Antal anställda
76

.NET, systemintegration och webbutveckling.
Vi erbjuder ett traineeprogram där du under sex

Kontakt

månader arbetar med de senaste teknikerna i ett

Elin Björklund
hej@dynabyte.se

större kundprojekt. Med stöttning av våra seniora
utvecklare och mentorer sköter ni projektets hela
utveckling. Parallellt med projektet deltar du i ett
flertal utvecklande utbildningar och workshops.

dynabyte.se
/dynabyte.se

Sedan mer än tio år har vi utvecklat några av de allra
bästa IT-konsulterna i branschen! Programmet ger
dig ett stort försprång i branschen, och därefter ges
du möjlighet att arbeta hos flera av Sveriges hetaste
företag!
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Välkommen till en kul arbetsplats med Fussball i
fokus! Vi jobbar i Scrum-team i moderna lokaler på

Verksamhetsområde

Kungsholmen.

Software development

Vi gör litet annat också som modern webbutveckling

Antal anställda

till exempel....

20

EdgeGuide levererar innovativa applikationsportaler

Kontakt

och digitala arbetsplatser som förbättrar

Pär Åberg
par.aberg@edgeguide.
com

verksamhetsprocesser, informations- och
kompetensutbyte. Affärsfokus är att skapa lösningar
för webb och mobila enheter som knyter samman
interna och externa system.

edgeguide.com

Levereransen består i de flesta fall av nyckelfärdiga
system från kravspecifikation till driftfärdig lösning.
Kunderna finns inom ett stort antal branscher, från
webbaserade system för övervakning och styrning av
larmenheter till extranät för försäkringsbolag.
HELTID
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Founded by Swedish entrepreneur Bertil Hult in 1965,

Verksamhetsområde

EF is the world leader in international education

Education technology

and offers language training, cultural exchanges,
educational travel and academic degree programs.

Antal anställda

EF’s mission is to open the world through education.

46

Today, we have 500 schools and offices in over 53

Kontakt
Rasmus Henriksson
rasmus.henriksson@
ef.com
ef.com
/EFEducationFirst

countries and employ over 46,000 staff and teachers.
EF is investing big in new software innovation
products for the next generation of Education
experiences. We want to reinvent Learning and drive
new and engaging ways for Students, Parents and
Teachers to get the best out of our platform. We’re
looking for like minded individuals who love to grow
and solve new and interesting problems.
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Endeavor effektiviserar och förenklar affärsprocessen
genom smarta digitala lösningar. Våra innovativa

Verksamhetsområde

tjänster och produkter är en trygg väg mot högre

IT-, CRM- & ERP
development

produktivitet och ökad lönsamhet i branscher som
tillverkningsindustrin, tjänstebolag, retail och offentlig
verksamhet.

Antal anställda
35 i sverige

Tillsammans med CRM Partners, Pulse Business

Kontakt

Solutions och AXtension ingår vi i CRM Partners
Group. Våra gemensamma verksamheter och lösningar
bygger broar mellan kundens alla avdelningar och

Ulrica Gertmo
ulrika.gertmo@
endeavour.se

säkerhetsställer att hela organisationen är fokuserad
på kunden. Från våra kontor i Europa jobbar över 500

endeavour.se
/endeavourab

medarbetare för att skapa en unik kundupplevelse.
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Årets huvudsponsor!

38 UTSTÄLLARE
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In a world that is increasingly complex, we are on
a quest for easy. We are creating game changing

Verksamhetsområde

technology that is easy to use, adapt and scale.

change the game and the players with it.

Software and hardware
development, ICT
sector, Networks,
Media, Cloud and more

With 5G the possibilities are endless across industries

Antal anställda

and we are at the forefront. Now we want to

100700

accelerate and evolve further and higher. With new

Kontakt

We are now looking to the future and how 5G will

opportunities comes new disruptive ways of thinking
and we want you to take on the challenge.
Come by us at D-dagen and get to know who we are,
what we do and why we do it.

Lisa Boberg
lisa.boberg@ericsson.
com

ericsson.com
/ericssoncareers
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EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska

Verksamhetsområde
Financial Services

marknaden med lokal närvaro på 50 orter.
Genom en hög verksamhetskompetens från en rad

Kontakt

branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer

Emma Axelsson
emma.axelsson@evry.
com

samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället.
Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av
IT genom hela värdekedjan, från lösningar och

evry.com

konsulttjänster till outsourcing
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Exsitec är specialister på affärssystem,
beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda

Verksamhetsområde

verksamhetsapplikationer.

IT-consulting

Vi vill välkomna våra kunder till en effektivare, enklare

Antal anställda

och roligare vardag genom bra IT-stöd. Vi väljer ut

145

bra programvaror och tjänster, ser till att de fungerar
tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter
leveransen.

Kontakt
Linn Alvin
linn.alvin@existec.se

Vi är en rikstäckande leveransorganisation som utgörs
av 145 medarbetare med kombinerad kompetens
inom IT och verksamhetsstyrning.

existec.se
/existec
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På FindOut arbetar vi med våra kunders

Verksamhetsområde

utvecklingsprocesser för både hårda produkter

IT, Medtek, Fordon,
Industri, Finans, Telekom

och mjuka tjänster. Vi utvecklar, effektiviserar och

Antal anställda

En del av oss är grymma kodare, några är

31

processgurus eller tunga systemarkitekter. Andra har

Kontakt
Henrik Svegby
henrik.svegby@find-out.
se
find-out.se
/FindOutTechnologies

visualiserar.

några års yrkeserfarenhet eller kommer direkt från
universitet eller högskola.
Vi drivs alla av våra kunders önskan att leverera
produkter med bättre kvalitet och med ännu högre
grad av innovation.
Vi söker ingenjörer inom data, fysik och elektro,
men även andra inriktningar då det framförallt är de
personliga egenskaperna som avgör!
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Findwise är ett IT-konsultbolag specialiserade inom
enterprise search, information management, analytics

Verksamhetsområde

och big data. Sedan starten 2005 har vi gjort över
1000 sökprojekt och arbetar med både kommersiella

Software Development,
Machine Learning

och open source-produkter. Hos oss jobbar

Antal anställda

majoriteten som backend-utvecklare, men vi har roller

125

inom allt från informationshantering, projektledare,
experter inom krav och användarbarhet samt tekniska
specialister.
För oss är det viktigt att man trivs och har roligt
på jobbet. Vår kultur präglas av gemenskap, tillit
och nyfikenhet - där flexibla arbetstider, frihet och

Kontakt
Frida Bergström
frida.bergstrom@
findwise.com
findwise.com
/Findwise

eget ansvar spelar en avgörande roll. Vi tror att en
kombination av detta tillsammans med många roliga
aktiviteter ihop med sina kollegor är det bästa sättet
att öka engagemang och främja innovation.
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FIS™ is the world’s largest global provider dedicated

Verksamhetsområde

to banking and payments technologies. FIS empowers

Finance, Software
Development

the financial world with payment processing and

Antal anställda
55000

Kontakt
Jenny Lagerqvist
jenny.lagerqvist@
fisglobal.com

banking solutions, including software, services and
technology outsourcing.
Headquartered in Jacksonville, Florida, FIS™ serves
more than 20,000 clients in over 130 countries, and
FIS™ is a Fortune 500 company.
FIS Front Arena is a leading provider of advanced and
mission-critical financial trading software, based in

fisglobal.com

Stockholm. Our systems are used by traders and risk
managers in the world’s major financial centers. The
purpose of our system is to automate the processes
associated with trading, managing investment
portfolios and accounting for investment assets.
Interested in knowing more? Please contact jenny.
lagerqvist@fisglobal.com
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G+D Mobile Security är en utvecklingsenhet som
bygger avancerad servermjukvara inom affärsområdet

Verksamhetsområde

Mobile Security.

Software Development,
IT Security

Våra kunder är mobiloperatörer över hela världen.

Antal anställda

Varje dag används våra serverprodukter för att betjäna

150

miljontals människor som tecknar nytt abonnemang,
byter mobil eller vill använda mobila tjänster från
andra enheter än bara sin telefon. U
nder 2017 växer vi inom bland annat eSIM och

Kontakt
Josefin Fällgren
josefin.fallgren@gi-de.
com

Internt-of-Things, ds IoT. Vi är del av en internationell
koncern med säte i München och dotterbolag över
hela världen.

gi-de.com/mobilesecurity
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Vi är pirater. Vi är dubbelnördar. Vi är HiQ.

Verksamhetsområde
Systemutveckling

500 IT-konsulter/pirater med ett mål: Att förenkla
världen med hjälp av teknik. När andra backar för att

Antal anställda

någonting känns riskabelt eller svårt så sätter vi i sann

500

pirat-anda vind i seglen, och sen är vi igång.

Kontakt

Vi kallar oss själva för dubbelnördar. Det betyder att

Linn Gunnarsson
linn.gunnarsson@hiq.se

nörda ner sig inom både sitt jobb och sin hobby. Det
finns få saker som motiverar en person så mycket
som ens eget nörderi, och just därför stöttar vi våra

hiq.se
/HiQInternational

HiQ:ares fritids-nörderier. Tillsammans jammar vi i
replokalen, spelar brädspel, åker BMX, sjunger i kör
och mycket, mycket annat.
Vill du höra mer om hur vi leder utvecklingen mot
självkörande fordon och ett kontantlöst samhälle och
har galet kul längst vägen: Sväng förbi vår rosa monter
:)
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Ida Infront erbjuder IT-lösningar till
nordiska myndigheter som möjliggör öppen

Verksamhetsområde

samverkan, en effektiv verksamhet och hållbar

Software development

informationshantering. Lösningarna baseras alltid
på den egna produkten iipax som har funktioner för

Antal anställda

e-tjänster, ärendehantering och arkivering. Vi kan

ca 100

erbjuda både färdiga standardfunktioner för vanliga
myndighetsprocesser och skräddarsydda lösningar för
specifika verksamheter. Våra IT-lösningar kan köpas
som produkt med licens och underhåll eller som tjänst

Kontakt
Jenny Tingéus
jenny.tingeus@
idainfront.se

där vi ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av
lösningen.

idainfront.se
/idainfront

Syftet med våra IT-lösningar är alltid att de ska
förenkla och effektivisera såväl myndigheternas som
medborgarnas vardag.
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Infinera’s technology enables today’s streaming

Verksamhetsområde

of film and music. Our customers, such as global

Telecom

telecom carriers, Cloud operators, governments and

Antal anställda

enterprises, buy our hardware and software to be

2250

able to offer a strong network connection where you

Kontakt

possible to send data to the other side of the world in

Agnes Silvergran
agnes.silvergran@
infinera.com

live. We use fiber optic technology, which makes it
a heartbeat.
In our Stockholm office in Liljeholmen, we have
about 200 employees of different ages, backgrounds

infinera.com
/Infinera

and competences where the majority are Software
Engineers. Our engineers work in teams with
programming, design, project management and
testing.
We innovate new, smart solutions to make internet
even faster and better. Join us in the fight for a better
Internet!
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Itello är ett svenskt fintechbolag och den
marknadsledande leverantören av affärssystem

Verksamhetsområde

och digitaliseringslösningar för liv- och
pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Vi

Mjukvaruutvecklign,
FinTech, Produktbolag

drivs av kontinuerlig tillväxt och har fortsatta

Antal anställda

expansionsambitioner.

200

Kontakt
Itello erbjuder produkter och lösningar som alltid
är långsiktigt hållbara med syfte att automatisera

Elin Malmberg
elin.malmberg@itello.se

och digitalisera olika verksamhetsprocesser samt
möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra
kunder.

itello.se/se
/itello.ab
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We’re King.

Verksamhetsområde
Games Industry

Antal anställda

Officially, we’re a leading interactive entertainment
company for the mobile world. Unofficially, we’re a
serious business that’s not afraid to have fun. Our

2000

mission has always been, and will always be, to

Kontakt

create the games that unlock the player in everyone.

Maria Karlsson
maria.karlsson@king.
com

much time they have. So, if you share our ambition,

campus.king.com
/KingCampusCareers

No matter where they are, who they are or how
introduce yourself.
Work with some of the best minds in the gaming
industry as you find out what yours can really achieve.
We work with students at all levels, from undergrad
to Masters, PhD and MBA, in all the disciplines you’d
expect, plus many more you wouldn’t. Curious? We
don’t want you any other way.
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KRY startade med en vision om att bidra till en mer
jämlik och tillgänglig vård. Idag erbjuder vi patienter

Verksamhetsområde

från hela landet vård på lika villkor under större

MedTech

delen av dygnets timmar med endast några minuters

Antal anställda

väntetid. Våra läkare talar tillsammans över 30 språk,
bland annat arabiska, ryska och somaliska.
På KRY arbetar utvecklare och kliniker nära
tillsammans för att gemensamt utveckla vården. Idag

Ca 200

Kontakt
Michael Hjortholt
michael@kry.se

består vårt produkt- och utvecklingsteam av ca 40
personer och vi växer snabbt. Vi letar alltid efter nya
kollegor som vill jobba och utvecklas inom allt från

kry.se
/KRYcare

främsta frontend (iOS/Android, web, ux), till tyngsta
backend (Java, machine learning, security m.m.).
Kom gärna förbi vårt bås om du vill veta mer om
karriärmöjligheter, hur det är att jobba hos oss eller
bara för att säga hej!
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COMBINING EXPERTISE FROM FASHION,

Verksamhetsområde
Fashion Tech

Antal anställda

PHOTOGRAPHY, AND TECHNOLOGY
Looklet aims to bridge the gap between technology
and fashion, and challenges businesses and

86

consumers to reimagine fashion imagery. Our

Kontakt

combined backgrounds in advanced technology,

Rósa Björk
Sigurgeirsdóttir
areer@looklet.com

to question, deconstruct and modernize established

international fashion, and online marketing enable us
workflows. Looklet combines high quality dynamic
images in a simple and scalable process, perfectly

looklet.com

suited for the new world of online fashion.
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Metamatrix skapar hållbar webb som är tillgänglig
för alla och som ger nytta för användarna och värde

Verksamhetsområde

för våra kunders verksamhet. Det gör vi genom att
arbeta med strategi, innehåll, design, utveckling och

Digital Agency, Software
Development

optimering. Vi utvecklar framförallt i .Net och är

Antal anställda

Episerver Solution Partner samt Umbraco Certified

17

Partner. Vi har ett starkt samhällsengagemang och

Kontakt

vi är otroligt stolta över våra fina kunder som är

Frida Hallén
frida.hallen@metamatrix.
se

fackförbund och andra medlemsorganisationer,
myndigheter och företag.

metamatrix.se

Vi sitter i fina lokaler i Hornstull och här jobbar

/metamatrix.ab

idag 17 personer, riktigt duktiga systemutvecklare,
strateger, projektledare, designers och kundansvariga.
Vi arbetar aktivt med kunskapsdelning inom
och mellan projekten, bland annat genom våra
uppskattade fredagsluncher.
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Net Insight’s vision is to enable a live and interactive

Verksamhetsområde
Media Transport

Antal anställda
250

media experience for anyone on earth.
Net Insight delivers products, software and services
for effective, high-quality media transport, coupled
with the effective management of resources, all,
which creates an enhanced TV experience. Net

Kontakt

Insight’s offerings span across the entire media

Johanna Ragnhammar
johanna.ragnhammmar@
netinsight.net

spectrum, starting from TV cameras and TV studios,
right through to TV consumers. Our solutions
benefit network operators, and TV and production
companies, by lowering total cost of ownership,

netinsight.net

improving their workflow efficiencies and providing
them with the ability to capture new business
opportunities.

HELTID

DELTID

SOMMAR

INTERNSHIP

TRAINEE

UTLAND

54 UTSTÄLLARE

EXJOBB

KATALOGEN 2018 55

NetEnt is a leading provider of premium gaming
solutions to the world´s most successful online casino

Verksamhetsområde

operators. We have been a true pioneer in driving

Casinos & Gambling

the market with our thrilling games powered by our
cutting-edge platform.

Antal anställda
950

Each day at NetEnt is a new challenge. In a fast

Kontakt

paced environment we empower everyone to level

Christopher Johansson
hristopher.johansson@
netent.com

up professionally, we have created a culture that
enables us to build innovative solutions. Together we
grow as a company, as teams and as individuals. Join
us and grow your career too. With in-depth industry

netent.com
/LifeAtNetEnt

knowledge, great employees and masses of fun, we
make sure you’re ahead of the game!
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We know that if you want to be on the forefront

Verksamhetsområde

of digitalisation and IT, you have to rely on people.

IT Consultancy,
Software Development,
Digitalisation

That is why we have a flat network organisation

Antal anställda

every employee is matched with a career coach,

100

a personal mentor and career development in an

Kontakt

international environment.

Viktor Hedman
viktor.hedman@netlight.
com

As a top-ranked IT and Management consultancy, we

and community built on trust and responsibility, a
comprehensive personal development program where

work with some of the most significant companies
within the forefront of digitalization, employing
more than 1000 people in Stockholm, Oslo, Helsinki,

netlight.com
/NetlightConsulting

Copenhagen, Munich, Hamburg, Berlin, and Zurich.
Several times we have received awards as a top
employer, as well as for our growth, continued
profitability and our engagement for equality within
the IT industry.
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Astando

Att använda IT som ett kraftfullt verktyg för ökad
samhällsnytta är Norconsult Astandos passion. Med

Verksamhetsområde

informationsteknikens hjälp jobbar vi för att ge
människor tillgång till information som underlättar

Software Development,
Geographical Data

vardagen. Detta gör vi genom att hålla oss i teknikens

Antal anställda

framkant och genom välutbildad, kreativ, ambitiös
och ansvarstagande personal med hög och bred
kompetens. Vi strävar efter nära samarbete med våra
kunder och tycker det är viktigt att skapa långsiktigt
hållbara lösningar. Våra kunder består av kommuner,

31

Kontakt
Carina Palmqvist
carina.palmqvist@
norconsult.com

myndigheter och offentliga organisationer.
norconsultastando.se
Vi kan utveckla och integrera olika typer av
mjukvarusystem men är experter på väg- och
trafikdata och våra system innehåller nästan alltid en
kartfunktion för visualisering.
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Over 20 years ago, Nordnet redefined the financial

Verksamhetsområde

world as the first digital bank in Scandinavia. Now

Software development,
Banking, Finance

we are about to do it again. We will build the best

Antal anställda

generation bank. We believe that this requires curious

customer experience in our field and create next

620

people, passionate teams, and smart technology.

Kontakt

the opportunity to recruit sharp people from all over

Heidi Ershult
heidi.ershult@nordnet.
se

English is our corporate language, and that gives us
the world.
A sort of start up atmosphere still lingers inside
our walls. Our work days are characterized by

nordnetab.com/careers/
working-at-nordnet/
/Nordnetcareers

purposefulness, commitment and an unwavering
customer focus. Mixed with a rather large dose of
playfulness. And even if we really are a bank, we see
ourselves as a financially focused IT company.
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På Omegapoint finns det ingenting som är
strategiskt viktigare än våra medarbetare och vår

Verksamhetsområde

kompetenskultur. Här får du en chans att bidra och

Software development,
IT Security, UX Design

utvecklas.
Hos oss får du jobba med IT, systemutveckling
och affärsutveckling tillsammans med engagerade
säkerhetsexperter.
Omegapoint är ett medarbetarägt kompetensbolag.

Antal anställda
240

Kontakt
Tatiana Decker
tatiana.decker@
omegapoint.se

Våra akademiska rötter har format vår kultur, som
präglats av medbestämmande och hög kompetens.
Vi är ett av Nordens ledande expertkonsultbolag

jobb.omegapoint.se
/omegapointab

med fokus på säker applikationsutveckling samt
informations- och cybersäkerhet. Omegapoint har
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
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Vill du veta mer om hur det är att jobba som konsult?

Verksamhetsområde
Machine Learning,
Business Intelligence,
Machine Learning,
Business Intelligence,
Streaming Services,
Big Data, System
Development

Antal anställda

-Kom och prata med oss!
Vår erfarenhet delar vi gärna med oss av, hur det är att
börja jobba som konsult som nyexaminerad, hur det
är efter ett par år och vad som är för- och nackdelarna
med konsultbranschen. Vi jobbar här för att vi trivs
och sysslar med roliga uppdrag! Vi har kontor i
Stockholm & Umeå.

43

Vi jobbar med både stora och små företag. Exempel:

Kontakt

GE Healthcare, Adtoox, Alert Alarm, Ålö, Komatsu,

Nancy Bjerregaard
nancy@omicron.se
omicron.se
/Omicron-Ceti168687749825176

H&M, Riksgälden, NYX Gaming Group, Ericsson,
McGregor, Statens Fastighetsverk, Stockholms Stad,
Helsingborgs Stad, Göteborgs Stad, Umeå kommun,
Scania, Tele2, Skanska.
Vi har kunskap - Vi bryr oss - Vi hjälps åt!
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The most important institutions in the world don’t
just protect public safety or provide vital goods and

Verksamhetsområde

services — they also deal with astonishing amounts of

Software development

data.
At Palantir, we build software that lets these
organizations safely integrate and analyze their data
to combat terrorism, uncover fraud, develop new
medicines, build safer airplanes, and more.

Antal anställda
2500

Kontakt
Amelia McLinden
amclinden@palantir.com

palantir.com
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The Paradox Interactive group includes publishing and

Verksamhetsområde

internal development of games and licensing of White

Games Industry

Wolf’s brands. The publishing operation publishes

Antal anställda

both internally developed titles and titles developed

350

by independent studios as well as music and books.

Kontakt

The game portfolio includes more than 100 titles and

Caroline Lagerqvist
pp@paradoxinteractive.
com

including Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron,

Paradox Interactive owns the most important brands,
Crusader Kings, Cities: Skylines, Magicka and Age
of Wonders. From the start over ten years ago, the

career.paradoxplaza.com
/ParadoxInteractive

company has published its games all over the world,
initially through physical distribution using partners,
but beginning in 2006 has primarily distributed
digitally using its own publishing arm.
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Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och
öka tryggheten. På polisens it-avdelning arbetar vi

Verksamhetsområde

teambaserat och nära verksamheten för att utveckla

Statlig Myndighet

it-stödet till nytta för medborgarna och medarbetarna
i den polisiära verksamheten.

Antal anställda
760

Hos oss finns många möjligheter och spännande

Kontakt

uppdrag – och du är med och bidrar i det

Student.it-avdelningen@
polisen.se

brottsbekämpande arbetet!

polisen.se
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PrimeKey Solutions AB is one of the world’s leading

Verksamhetsområde

companies for PKI and digital signing solutions. We

IT Security

deliver the capability to implement an enterprise

Antal anställda

grade PKI system ready to support solutions such as

70

Kontakt
Magnus Andrén
magnus.andren@
primekey.com

IoT, e-Passports, digital signatures, code signing and
digital identities.
When asking people at PrimeKey what word they
connect with the company the answers range from
“Cake” to “Open Source”. The most common word is
however “Friends”, and that is important for us. We’re

primekey.com

a friendly company where we enjoy our work and
make a difference in the world!
PrimeKey has offices in Stockholm, Sweden; San
Mateo, USA; and Aachen in Germany. Together with
our global network of technology and resell partners
we are proud to count many of the industry leading
companies as our long-time customers.
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision,
skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare

Verksamhetsområde

och 34 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och

Revision- och rådgivning

unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 45

Antal anställda

000 kunder.

2800

Vi vågar påstå att PwC är en av Sveriges

Kontakt

mest attraktiva arbetsgivare (vilket också

Evelina Wennerberg
evelina.wennerberg@
pwc.com

undersökningar visar). Vi har bland annat roller som
managementkonsult, rådgivare inom Corporate
Finance och riskhantering, rådgivare inom Cyber
Security, konsult inom Data & Analytics, revisor och

pwc.se/student

skatterådgivare. Vi är dedikerade till att leverera på
vårt medarbetarlöfte ”Opportunity of a Lifetime” som
innebär att tiden på PwC skall vara den bästa tiden
i varje medarbetares karriär, oavsett hur länge man
arbetar hos oss.
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På R2M jobbar vi med specialistkonsultation inom

Verksamhetsområde

Java-baserad teknik och Microsoft.NET med fokus på

Software development

systemutveckling, integration- och molnlösningar. Vi

Antal anställda

har ett långvarigt partnerskap med Red Hat, Microsoft

67

och GitHubs enda nordiska partner.

Kontakt

Vi tror på principerna bakom öppen källkod och vi

Johan Rundqvist
johan.rundqvist@r2m.se

är övertygade om att man med ett öppet arbetssätt
kan skapa större värden både för sig själv och för sina
kunder. Vi delar med oss av och är öppna med vår
kunskap oavsett om det gäller presentationsmaterial

r2m.se
/R2Meton

eller kod som vi har tagit fram.
Om du vill ha frihet över din utveckling och arbeta
med moderna tekniker i en miljö som bygger på
öppenhet, delaktighet och meritokrati. Då är vi
definitivt rätt ställe för dig.
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Random Forest – Ett spetsbolag inom Microsoft BI

Verksamhetsområde

och avancerad analys.

Business Intelligence

Vi har en bra mix av unga och erfarna konsulter som
ständigt söker nya vägar till bättre beslutsstöd. Vi
hjälper företag och organisationer med nya perspektiv
på deras affär genom att samla ihop och analysera

Antal anställda
32

deras interna och externa affärsinformation. Vi gör

Kontakt

detta primärt på Microsofts BI plattform, i molnet med

Johan Stjernberg
johan.stjernberg@
randomforest.se

tjänsterna i Azure eller internt med produkterna runt
SQL Server.
För oss är det viktigt med en kreativ miljö där
vi ständigt strävar efter nya och förbättrade

randomforest.se
/randomforestab

sätt att addera värde till våra kunder. Detta gör
också att vi konsulter håller oss i framkant över
tid. Tillsammans med våra kunder tar vi på oss
utmaningar och upptäcker möjligheter som föder vår
innovationsprocess.
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We have a vision, we want to see a world where

Verksamhetsområde

cancer is conquered, and our contribution is to fight

Software Development,
Medtech

cancer with code. At RaySearch we are proud to

Antal anställda

create innovative software products that we know

87

makes a vital difference in the whole world. Today,

Kontakt

our solutions support thousands of cancer clinics

Freja Birkhammar
freja.birkhammar@
raysearchlabs.com

go to work every day because together we get to

worldwide.
Our headquarters in central Stockholm is the heart
of our growing R&D department with 150 of the

raysearchlabs.com

industry’s most skillful engineers, developers,
researchers, machine learning experts and physicists.
Through agile teams, creativity and knowledgesharing, we develop our innovative products
RayStation and RayCare. We are now looking for
talented master thesis students and graduates that
want to join us and fight cancer with code.
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Saab serves the global market with world-leading
products, services and solutions from military defence

Verksamhetsområde

to civil security.

Research and
Development

With operations on every continent, Saab
continuously develops, adapts and improves new
technology to meet customers’ changing needs.

Antal anställda
16000

Saab has around 16,000 employees. Annual
sales amount to around SEK 31 billion, of which

saabgroup.com
/saabtechnologies

we re-invest about 23 per cent in research and
development.
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In an environment where the conditions are

Verksamhetsområde

constantly changing, our business idea is to offer

Finance, Software
development, IT
Security, IT Operations,
Business Intelligence

loans and savings to individuals, housing associations

Antal anställda
580

Kontakt
Jimmy Häggström
jimmy.haggstrom@sbab.
se

and real estate companies in Sweden. We are a
tech-centered bank that with innovative thinking
challenges the community, the industry and ourselves
to give our customers the best service.
Our Tech division is dedicated to development
in a truly agile way which gives us speed, quality
and flexibility. Some techniques we use are Java
(Microservices), React, Continuous Deployment, MS
Power BI and Infra as code. We are always curious on

sbab.se
/SBABbank

what solutions the future holds.
We have and evolve expert competence within these
areas: Development, Business Intelligence, UX/UI,
IT-security, IT-operations, Project Management and
Product Ownership.
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At Sellpy, our vision is to make it as easy to sell things
as it is to buy them. We believe there is tremendous

Verksamhetsområde

financial, social and environmental value in making

E-Commerce

sure unused items are put to use again and are proud
to be the leading service for second hand goods in

Antal anställda
160

Sweden. With an infinite amount of used goods just
waiting to be sold all over the world, our journey has

Kontakt

just begun!

Jonas Stendahl
jonas@sellpy.se

Building a scalable, high-pace, transaction intense
e-commerce platform has its own challenges.

sellpy.se

We like to move fast and break things, but also focus
on quality where it matters. Every line of code directly
translates into thousands of live user’s experience.
We’re a young engineering team, 6 person strong, and
we’re always on the hunt for new talent!
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Som ett av Skandinaviens ledande företag inom

Verksamhetsområde

cybersäkerhet är det Sentors uppgift att minska våra

IT Security

kunders kostnader genom att effektivt minska riskerna

Antal anställda
70

för att de drabbas av dataintrång och hackerangrepp –
samt att minimera skadan när det väl händer.

Kontakt

Sentors verksamhet är uppdelad i tre

Michelle Nilsson
michelle.nilsson@sentor.
se

huvudsakliga affärsområden: Teknisk IT-säkerhet,
Informationssäkerhet och Managerad säkerhet. Våra
konsulter är stationerade i Stockholm, Malmö och
Gävle.

sentor.se
/Sentor-MSS-AB

We secure openness, digital innovation and fight evil.
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På Sigma Young Talent fokuserar vi på IT-talanger
och bygger morgondagens stjärnor. Vi jobbar aktivt

Verksamhetsområde

med att träffa framtida talanger varje dag och hjälper

Software

dem att nå sina karriärdrömmar. Vi är ett konsultbolag

Kontakt

där du inspireras och tar lärdom av dina kollegor och
våra kunder är ofta stora, välkända aktörer inom olika

Ender Kökat
ender.kokat@sigma.se

branscher. Vi bygger framtida IT-specialister och har
byggt IT-talanger i 30 år.

sigmaitc.se/youngtalent

Sigma Young Talent är en del av den familjeägda
Sigma-koncernen som idag är Sveriges största
privatägda IT- och teknikkonsultföretag med över
3600 medarbetare i 12 länder. Koncernen ägs av
entreprenören Dan Olofsson.
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The Swedish Tax Agency’s IT Department is one

Verksamhetsområde

of the largest in Sweden, with a large and complex

Software Development,
IT Security

IT-environment.

Antal anställda
1200 på IT-avdelningen

Kontakt
Matilda Blomroos
matilda.blomroos@
skatteverket.se

Skatteverket.se

We are responsible for the development, operation,
management and maintenance of the Swedish Tax
Agency’s IT systems.
At the IT Department, you will find excellent
development opportunities within a large number of
roles.
Our aim is high and we achieve good results, always
guided by the Swedish Tax Agency’s values: Active,
Trustworthy and Helpful.
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Sokigo är Sveriges största leverantör av
systemlösningar för den kommunala marknaden. ’

Verksamhetsområde

Vi är också marknadsledande inom geografisk IT och

IT systems for public
and private sector

levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan.

Antal anställda

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi metoder

130

och lösningar som skapar långsiktiga förbättringar för
företag, miljö, samhälle och människor.

Kontakt
Kevin James
kevin.james@sokigo.com

sokigo.com
/SOKIGOAB
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Subset jobbar med systemutveckling åt

Verksamhetsområde

Sveriges hårdaste kravställare, till exempel inom

IT Security, Software
development

försvarsindustrin och finansvärlden.

Antal anställda

Vårt arbete består av två huvudområden. Dels är vi

22

Kontakt
Magnus Eriksson
magnus.eriksson@
subset.se

med och skapar extremt säkra system, antingen som
utvecklare eller som granskare, dels kvalitetssäkrar
vi komplexa IT-projekt och ger råd inom IT - och
informationssäkerhet.
Vi riktar oss inte till alla och vi anställer inte vem som
helst. Därför är vi ständigt på jakt efter människor som

subset.se

vill - och kan - jobba på Sveriges skarpaste bolag inom
IT-säkerhet och systemutveckling. Så om du är bäst i
Sverige - eller tänker bli - då ska du kontakta oss. Om
du kan.
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Svenska Kraftnät arbetar på uppdrag av regeringen
och utvecklar och förvaltar stamnätet för el som

Verksamhetsområde

omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med

El & Energi

stationer och utlandsförbindelser.

Kontakt

I våra kontrollrum ser vi till att det alltid är balans

student@svk.se

mellan produktion och förbrukning av el i Sverige.
Vi är en organisation som växer och målet är att bli

svk.se

670 anställda 2018.
Just nu bygger vi ut stamnätet för att möta framtidens
högre elförbrukning och krav på säkra elleveranser.
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Your life as an engineer starts now!

Verksamhetsområde
Fackförbund

Antal anställda
150

Kontakt
Jessica Lillthors
student@
sverigesingenjorer.se
sverigesingenjorer.se/
student
/SverigesIngenjorer
Student

The Swedish Association of Graduate Engineers
welcomes you to our unique network of 150,000
members in a wide range of fields in engineering.
As a member, we prepare you for your professional
career with everything from helping you to perfect
your CV writing and interview skills to advice and
support during your job search or studies abroad. You
also access salary statistics, career counseling, the
digital weekly magazine “Ny Teknik” and activities
held at your university.
Welcome to our booth to start your life as an engineer
with us!
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Sweco planerar och utformar framtidens
samhällen och städer. Som konsulter inom IT för

Verksamhetsområde

samhällsutveckling kombinerar vi vår IT-kompetens

Software development

med övriga Swecos kunskap om samhällsplanering.

Antal anställda

Avancerade IT-lösningar spelar en allt viktigare roll

220

i utvecklingen av framtidens städer och samhällen.

Kontakt

Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling

Maja Bakszt
maja.bakszt@sweco.se

använder de datamängder som flödar i samhället
för att effektivisera alltifrån transporter och
energianvändning till belysning och vattenflöden.

sweco.se

Som leverantörsoberende konsulter arbetar vi med

/sweco

många olika tekniker, men JavaScript-ramverk, Java
eller .Net vanligast.
Vår specialitet är relationsdatabaser med spatiala
tillägg som PostGIS, Oracle Spatial eller SQL Server
samt olika typer av kartservrar och GIS-programvaror
som GeoServer, ArcGIS och QGIS.
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Som ett av finansbranschens mest snabbväxande

Verksamhetsområde

bolag erbjuder Söderberg & Partners en omväxlande

Finance

arbetsplats som präglas av kompetenta och drivna

Antal anställda

medarbetare. Vi tror på att vi lär oss av både misstag

1700

och motgångar vilket skapar en öppen kultur som

Kontakt

arbete, i samarbete med erfarna medarbetare, finns

Ebba Hägg
ebba.hagg@
soderbergpartners.se

uppmuntrar till innovation. Genom självständigt
stora möjligheter för den som har egen drivkraft till
utveckling och lärande.
Vår verksamhet bygger på internt utvecklade

soderbergpartners.se
/soderbergpartners

system vilka är grundbultarna i våra affärsområden.
Vi tillhandahåller system inom finansiell analys
och rådgivning, investering och förvaltning,
pension och försäkring, personalförmåner och
lön m.m. Majoriteten av våra utvecklare sitter på
huvudkontoret i Stockholm. Kom förbi vår monter så
berättar vi mer!
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Teleopti was founded in Stockholm in 1992, and is
still a privately-owned company, which has grown

Verksamhetsområde

organically while making a net profit.

Workforce
Management, Software
Development

Innovation is the most commonly mentioned word
when customers are asked what they associate with

Antal anställda

Teleopti. We’re proud, but we can do more. Teleopti

200

invests a lot in product development, and Research

Kontakt

& Development is the biggest department within

Johan Ryding
johan.ryding@teleopti.
com

Teleopti with more than 50 passionate colleagues.
Striving towards continuous delivery, we deliver new
features to our customers every week. This is possible
thanks to many years of test-driven development.

teleopti.com

With each push of new code, thousands of tests are

/teleopti

run automatically. Our build and release infrastructure
ensures that what developers push can be released
the same day.
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Previously Protracer, a Stockholm-based start up

Verksamhetsområde

focusing on optical tracking of golf balls for TV. Now

Sports Technology

under the Topgolf umbrella, we are working with game

Antal anställda

and app development, video and graphics engineering,

45

data science, and hardware and infrastructure design

Kontakt

core.

Ludvig Jansson
ludvig.jansson@topgolf.
com

to name a few, all surrounding our image analysis

Many of us have a background from KTH and
Computer Science in particular, and several of us
have had D-Dagen as their way in to the company.

toptracer.com
/Toptracer

We regularly host Master’s thesis students, several of
which are now full-time employees, and even more
have seen their thesis make its way into production.
Are you interested in data science, real-time graphics,
or game development? Or maybe sports, media
technology, or electronic hardware? Come talk to us
and find out more!
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Vi gör Sverige närmare!

Verksamhetsområde

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land.

Myndighet

För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till

Antal anställda

varandra. Det handlar om allt från arbetspendling,
släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som

7000

ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken.

Kontakt

Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret

Katarina Svartling
katarina.svartling@
trafikverket.se

för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil
av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt
utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa
lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen

trafikverket.se/it

och nollvisionen. Men framför allt ser vi till att korta
avstånden mellan människor och företag. Mellan stad
och land. Mellan generationer och landsändar. Och
mellan dig och de som är viktiga för dig.
Vi berättar gärna mer om oss, välkomna!
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Tritech är ett tekniskt utvecklingshus som realiserar

Verksamhetsområde

intelligenta innovationer, tjänster och prylar.

Consultancy in SW/HW
development

Vi arbetar för såväl större etablerade bolag som

Antal anställda
130

Kontakt
Frida Lindberg
frida.lindberg@tritech.se

start-ups och hjälper våra kunder i hela processen från
idéframtagning till färdig produkt.
Vi är jordnära och alla får möjlighet att synas, höras
och utvecklas ihop med duktiga kollegor i spännande
projekt.
Vår kultur genomsyras av nyfikenhet, innovation och
gemenskap. Alla på Tritech bygger vår kultur och vår

tritech.se
/tritechtechnology

kultur är vårt varumärke.
The next thing is our thing.
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Valtech är en digital partner som förenar kreativitet,

Verksamhetsområde

teknik och lättrörliga arbetssätt.

IT, design, strategi

I Sverige är vi ca 270 personer. Du hittar oss i
Stockholm och Göteborg. Vi har sedan etableringen

Antal anställda

1999 haft en stadig tillväxt och vi har lyckats behålla

270

det lilla företagets känsla i en allt större organisation

Kontakt

med snabba beslutsvägar, platt organisation samt

Linda Svedin
linda.svedin@valtech.se

lyhördhet för kundens önskemål och medarbetarnas
initiativ. Det är så vi jobbar helt enkelt.
Kompetensmässigt är spridningen ganska stor;

valtech.se

en utvecklare på Valtech kanske är passionerat
intresserad av testdriven utveckling, medan strategen

/valtech.se

kanske inte kan sluta tänka på vilken kanalstrategi
kunden bör välja, men att båda är viktiga aspekter är
vi överens om. Även om vi är olika som människor
förenas vi i passionen för det digitala och det vi gör.
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Visma är en av Nordens snabbast växande IT-

Verksamhetsområde

koncerner. Vårt främsta mål är att göra våra kunder

Mjukvaruutveckling &
IT-konsulttjänster

mer effektiva. Genom marknadsledande mjukvara

Antal anställda

vi affärsprocesser för 800.000 företagskunder. Vi

7150

erbjuder karriärmöjligheter inom mjukvaruutveckling,

Kontakt
Kajza Zellman
kajza.zellman@visma.
com

visma.se/karriar-pavisma
/visma.se

och IT-konsulttjänster digitaliserar och automatiserar

affärsutveckling, projektledning, UX, consulting,
försäljning, marknadsföring och mycket mer.
Tar du examen 2019? Vi söker just nu nyexade
kandidater till flera spännande roller!
En bit kvar till examen? Inga problem! Vi har även ett
utmanande och roligt summer internship.
Läs mer om våra möjligheter på: visma.se/karriar
Hälsa på oss i vår monter under mässan så berättar vi
mer, hoppas vi ses!
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Vill du vara en del av ett bolag som ligger i framkant
när det gäller att utveckla våra kunders digitala

Verksamhetsområde

lösningar?

Software development

Vi söker dig som brinner för systemutveckling och

Antal anställda

som vill rivstarta din karriär! Hos oss får du möjlighet

350

att vara med och forma din roll och din personliga

Kontakt

utveckling. Vi jobbar med olika typer av kunder,

Lina Björklund
lina.bjorklund@xlent.se

system och plattformar, vilket gör att du snabbt kan
bygga upp en bred och eftertraktad kompetens inför
framtiden.

xlent.se

XLENT strävar alltid efter att erbjuda våra anställda
utmanande och roliga uppdrag och alla nyanställda får
en coach som stöttar i uppdrag och företagskultur.
Vi jobbar tillsammans – kreativt, professionellt och
prestigelöst med kunden i fokus!
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På Oracles utvecklingskontor i Münchenbryggeriet

Verksamhetsområde

på Söder mälarstrand tillverkar vi bland annat

Software and hardware
development

programmeringsspråket Java och MySQL. Med utsikt

Antal anställda

av miljontals människor världen över. Vill du vara

130

med? Oracle erbjuder kontinuerligt exjobbsplatser,

Kontakt
Charlotte von Krause
harlotte.on.krause@
oracle.com

över Riddarfjärden bygger vi mjukvara som används

och vi är öppna för egna exjobbsförslag inom
vårt verksamhetsområde. I Stockholm jobbar vi
både med hårdvarunära programmering i C++ och
applikationsutveckling i Java. Vi bygger bland annat
den virtuella maskin (JVM) som kör dina Java-

oracle.com
/Oracle

program.
Vi söker dig som gärna dyker in i låskoden, njuter av
pekararitmetik, och förstår skillnaden mellan little
och big endian. Oracle erbjuder möjligheter och
karriärutveckling som stärker dig både personligen
och professionellt.
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Flightmate AB operates Sweden’s largest price
comparison site within the flight segment - Flygresor.

Verksamhetsområde

se.

Web development,
price comparison, digital
marketing

We also run sites in Germany, France, Ireland,
Denmark Norway and South Africa under local brand
names.

Antal anställda
15

We are located in central Stockholm near Hötorget
and develop our web sites and apps in-house. Apart
from developing our public websites we focus

Kontakt
Mattias Nyman
attias@flygresor.se

a lot on developing internal systems for automated
digital marketing, including tracking and forecasting

flightmate.ie
/flightmate.ie

systems based data analysis and machine learning.
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YABS is a young and innovative IT consulting

Verksamhetsområde

company. We help many of Stockholm’s most

Technical Consulting,
Systems Development,
Web Development,
Computer Science & IT
Telecommunication

successful companies in the telecom, defense,

Antal anställda

company Sylog with its senior consultants support us

50

transportation, automotive, medical, banking and
games industries.
We work independently, but not alone. Our parent
when we need a helping hand. An effective way to

Kontakt

quickly get ahead!

Sahib Abbas
sahib.abbas@yabs.se

We strive to be the preferred choice for top students
after graduation. So if you think you can code, come
by our stand!

yabs.se
/yabsab
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Yelp is a website and mobile app that makes it easy for

Verksamhetsområde

users to connect with awesome local businesses.

Software development

Founded in 2004, Yelp has taken root in countries
across the globe as the leading local guide for real

Antal anställda

word-of-mouth on everything from boutiques and

5

mechanics to restaurants and dentists.

Kontakt
Haley Mittelbach
eucareers@yelp.com

Today, Yelp has 136M+ unique mobile visitors and
74M+ unique desktop visitors every month. Keeping
things running smoothly requires the best and
brightest in the industry. Our engineers come from
diverse technical backgrounds and value open source

yelp.com/careers

and creative problem solving. They write tests, review

/yelpengineers

code, and push daily to keep Yelp the richest source of
local data out there.
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