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ACADEMIC WORK
Verksamhetsområden
Bemanning och
rekrytering

Antal anställda
1100

Kontakt

Janna.larsson@
academicwork.se

Connect:
academicwork.se
Academic Work
@AcademicWork
@academicwork

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Academic Work har i 20 år hjälpt studenter
och akademiker, young professionals, att bygga sina karriärer.
Genom oss kan även du ta nästa steg vare sig
du är student, nyexaminerad eller har några
år i arbetslivet. Vi erbjuder meriterande extraoch heltidsjobb inom flera områden, men
störst är vi inom IT, teknik och ekonomi.
Du kan jobba som konsult eller bli direktrekryterad till en av våra många kunder i IT-branschen. Just nu har vi över 100 lediga jobb
inom IT bara i Stockholm, både deltid- och
heltidsjobb.
Varje dag påbörjar Young Professionals sina
karriärer hos oss, gör det du med!
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ACCENTURE
Verksamhetsområden

Cloud, Consulting,
Telecom, Machine
Learning/AI,
Security,
Antal anställda
Digitalization, Banking and
Finance, UX, Big Data,
R&D,
E-Commerce, Web
Kontakt
Development, Digital
Marketing

Antal anställda
482000

Kontakt

g.zurita.gonzalez@
accenture.com

Connect:
accenture.se
Accenture
@accentureswe
@accentureswe

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Accenture is a leading global professional
services company, providing a broad range of
services and solutions in strategy, consulting,
digital, technology and operations. Combining
unmatched experience and specialized skills
across more than 40 industries and all business functions, Accenture works at the intersection of business and technology to help
clients improve their performance and create
sustainable value for their stakeholders. With
482,000 people serving clients in 120 countries, Accenture drives innovation to improve
the way the world works and lives. Visit us at
accenture.se

TRAINEE
UTLAND
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ATTENTEC AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Media Technology, Cloud
Software, Consulting,
Machine Learning/AI,
IT Security, UX Design,
Streaming Services, Big
Data, Web Development

Antal anställda
50

Kontakt

jobb@attentec.se

Connect:
attentec.se
Attentec AB
@Attentec
@attentec_sverige

Vi är ett 60-tal mjukvaruutvecklare fördelade på tre kontor i Linköping, Stockholm och
Oslo. Vi fokuserar på kompetens inom IoT och
strömmande media. Vårt mål är att vara den
bästa arbetsplatsen för engagerade, innovativa utvecklare. Hos oss får du förutsättningar
både att utveckla dig själv och att leverera bra
lösningar till våra kunder.

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

6

BONTOUCH
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Machine Learning/
AI, Digitalization, UX,
Big Data, R&D, Web
Development

Antal anställda
120

Kontakt

students@bontouch.com

Connect:
bontouch.com
Bontouch
@bontouch
@bontouch

HELTID
DELTID
SOMMAR

Bontouch creates mobile products for the
world’s leading brands!
Bontouch is an award-winning product innovation agency that partners with brands such
as SJ, PostNord, Coca-Cola, Skistar and Swish
to create unique and transformative digital
customer experiences. With 100+ designers and engineers on staff, Bontouch serves
clients from three studios in New York, London, and Stockholm. Today, the products that
Bontouch helps create are used by more than
50 million people in 196 countries.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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CARMENTA GEOSPATIAL
TECHNOLOGIES AB
Verksamhetsområden

Software Development,
Cloud, UX, R&D,
Web Development,
Geographical Information
Systems

Antal anställda
105

Kontakt

emplyment@
carmenta.com

Connect:
carmenta.com
Carmenta

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

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. The interest
for our solutions is increasing, many company
and organisations require efficient solutions to
deal with the rapidly growing amounts of data
that can fulfill their needs. The most important qualification is that you have very strong
programming skills and you love challenging
software development.

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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CGI SVERIGE AB
Verksamhetsområden

CRM & ERP, Software
Development, Hardware
Development, Consulting,
Machine Learning/AI,
Security, Digitalization,
Banking and Finance, UX,
BI, Web Development

Antal anställda
12000

Connect:
cgi.se
CGI
@cgisverige
@CGISverige

CGI leder digitaliseringen av Sverige och är
en världsledare på att omvandla innovation,
information och teknologi till framgång för
våra kunder. Vi har 77 000 kollegor i 40 länder
varav 4 000 finns i Sverige. En kombination
som öppnar många och flexibla karriärvägar.

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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CHALLENGERMODE
AB
Verksamhetsområden

Software Development,
Games Industry, UX, Web
Development, Esports

Antal anställda
30

Kontakt

jobs@challengermode.com

Connect:
challengermode.com
Challengermode
@challengermode
@challengermode

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Challengermode is a Swedish company founded in 2014 with the vision to create the best
possible online competitive gaming experience.
We’re a team of gamers, nerds, techies, athletes, creators and dreamers. It’s a team made
up of people who are the best at what they
do. Some of us have worked at companies
like Google, Microsoft, Ericsson and Spotify, others have started and sold companies.
By merging years of business expertise and
gaming experience, we’re able to create a truly
scalable platform worthy of the 21st century.
www.challengermode.com/about
careers.challengermode.com
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COMBITECH AB
Verksamhetsområden

Consulting, Telecom,
Machine Learning/AI,
Security, Digitalization,
Banking and Finance, UX,
BI, Public Sector, Web
Development

Antal anställda
1900

Kontakt

hilda.mattsson@
combitech.setv

Connect:
www.combitech.se
Combitech Sverige
Combitech Sverige
@Combitech

HELTID
DELTID

Combitech erbjuder spännande och utvecklande uppdrag samtidigt som du får chans att
växa i en företagskultur som uppmuntrar både
personlig och professionell utveckling och balans i livet. Vi är ett oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen
Saab AB. Hos oss är du med och utvecklar
teknikområdet för att möta kraven från framtidens digitala samhälle. Vi har många spännande projekt inom digitalisering, autonomi,
artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling.

SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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CYGNI
Verksamhetsområden

Media Technology,
Fintech, Consulting,
Medtech, Telecom, Fashion
Tech, Digitalization,
UX, E-Commerce, Web
Development

Antal anställda
150

Kontakt

info@cygni.se

Connect:
cygni.se
Cygni
Cygni
@cygniab

Cygni är ett IT-konsultbolag som de senaste
sex åren erhållit utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats genom stiftelsen Great Place
to Work. På vår kundlista återfinns företag
och organisationer inom ett flertal branscher
såsom media, finans, telekom, spel och retail. De flesta är ledande i sin bransch men vi
jobbar även med mindre företag och organisationer.

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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DECERNO AB
Verksamhetsområden
Software Development,
UX, Web Development

Antal anställda
120

Kontakt

elinor.nilsson@decerno.se

Connect:
decerno.se
Decerno AB
Decerno
@decerno.ab

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Vi är specialister på skräddarsydda digitala
lösningar som skapar nya möjligheter, förenklar livet för människor och stärker våra
kunders konkurrenskraft.
Vår styrka ligger i att göra det komplexa enkelt. Oavsett om det handlar om utveckling
av ett verksamhetssystem eller uppdrag där vi
agerar strategisk och teknisk utvecklingspartner för externa kommunikationsplattformar.
Idag har Decerno har 120 anställda och är en
del av Addnode Group. Vi har kontor i Kista,
Stockholm, Göteborg, Uppsala och i Sevilla,
Spanien.

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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DIGITAL EDGE
Verksamhetsområden

Software Development,
Hardware Development,
Consulting, Machine
Learning/AI, Digitalization,
BI, Big Data, Web
Development

Antal anställda
10

Connect:
digitaledge.se
@teamdigitaledge

Vi hjälper etablerade bolag att innovera med
ny teknik. På bara 2 år har vi hjälpt bolag inom
sjukvård, finans, media, retail, offentlig sektor
etc.
Vår kärna består av drivna studenter med
passion för teknik och den senaste kunskapen från akademin, som inte är låsta i gamla
arbetssätt.

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Vill du vara med och lösa storbolagens problem med den senaste tekniken, som maskininlärning (datorseende, NLP, prognosticering),
3D-scanning, webbteknik, etc. eller har du
egna idéer på vad som är möjligt?
Gå då med i och börja forma vårt bolag som
har fördubblats både i omsättning och anställda i år!
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DIGPRO
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Networks, Telecom, Public
Sector, Energy Sector

Antal anställda
110

Kontakt

robert.olofsson@digpro.se

Connect:
digpro.com
Digipro

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Digpro är ett av Sveriges ledande företag när
det gällerapplikationsutveckling och konsulting inom geografisk IT. Vi söker digsom vill
vara med och utveckla avancerade applikationer för tusentalssamtidiga användare.
Vi jobbar primärt med topologiskt kopplade
nätverk, avanceradeanvändargränssnitt och
databaser. Allt som behövs för att hållareda på
infrastruktur och det arbete som utförs kring
detta.
Vi jobbar hårt med vår utvecklingsprocess och
använder sedan många årsådant som kodgranskning, automatiska tester och byggen.
Besök oss gärna i vår monter under D-dagen
så berättar vi mer.

TRAINEE
UTLAND
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DYNABYTE
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Consulting, Web
Development

Antal anställda
83

Kontakt

erika.bjaraker@
dynabyte.se

Connect:
www.dynabyte.se
Dynabyte
Dynabyte
@dynabyte.se

HELTID
DELTID

Dynabyte är IT-konsultföretaget där vi brinner för ny teknik, kompetensutveckling och
att ha roligt på jobbet! Vi arbetar i spännande
projekt för ledande och nytänkande företag.
Våra styrkor ligger inom Java, .NET, webb och
systemintegration.
Vi erbjuder ett traineeprogram där du under
sex månader arbetar med de senaste teknikerna i ett större kundprojekt. Parallellt med
projektet deltar du i ett flertal utvecklande
utbildningar och workshops.

SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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EA DIGITAL
ILLUSIONS CE AB
Verksamhetsområden
Machine Learning/AI,
Games Industry

Connect:
ea.com
DICE
SEED
Frostbite

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Electronic Arts is a global leader in digital
interactive entertainment. EA develops and
delivers games, content and online services.
DICE is our award-winning Studio and developer of the Battlefield franchise and games
like Mirror’s Edge. For us, creativity is something that permeates our everyday life, in
the office and outside of it. This is reflected
in everything we do. FROSTBITE is the core
piece of EA’s one-team strategy; through the
sharing of technology between studios we are
creating a shared language for EA developers.
For more information visit http://ea.com

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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EDGEGUIDE AB
Verksamhetsområden
Software Development,
Cloud, Consulting,
Digitalization, BI, Web
Development

Antal anställda
20

Kontakt

par.aberg@edgeguide.com
v

Connect:
edgeguide.se

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Edgeguide brinner för systemutveckling med
moderna webbramverk.
Edgeguides styrka är att utveckla system som
är specifika för en viss organisation och dess
behov. Det kan vara att hantera arbetstillstånd för externa entreprenörer som reparerar
processutrustning i en fabrik, ett arbetsflöde
för att godkänna investeringar eller egentligen
vilken rutin eller arbetsflöde som helst som
inte hanteras av standardprogramvara som
ERP eller CRM.
Hos Edgeguide blir du en del av ett vasst projektteam som hanterar allt från behovsanalys
och projektledning till teknisk implementation
och införande.

TRAINEE
UTLAND
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EF EDUCATION
Verksamhetsområden

Software Development,
Machine Learning/AI,
Games Industry, UX, R&D,
Edtech

Antal anställda
52000

Kontakt

rasmus.henriksson@
ef.fcom

Connect:
ef.com
EF Education First
@EDEducationFirst
@efeducationfirst

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

EF provides life-changing education for global
citizens. For over 50 years, our mission has
been to give confidence and freedom to people of all ages, nationalities and backgrounds.
We combine language training with cultural
exchange, academic achievement and educational travel to deliver courses and programs
to provide international opportunities.
Technology is critical in delivering educational experiences, both inside and outside the
classroom. Our students learn leveraging their
mobile devices. We are moving from linear
studying toward offering adaptive experiences, at scale.

TRAINEE
UTLAND
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ERICSSON
Verksamhetsområden

CRM & ERP, Software
Development, Hardware
Development, ICT, Media
Technology, Cloud,
Consulting, Telecom,
Machine Learning/AI,
Security, UX, BI, Streaming
Services, Big Data, R&D,
Web Development

Antal anställda
95000

Kontakt

lisa.boberg@ericsson.com

Connect:
ericsson.com/careers
Ericsson
@ericsson
@ericssoncareers

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Ericsson empowers an intelligent, sustainable
and connected world and we do it by relentlessly innovating technology that are easy to
use, scale and adapt.
The core of Ericsson is our networks where
we connect you, via your device, to all that
the world has to offer – calling home, listening to music or sharing the latest cat meme.
With 5G we lay the foundation for the future
– one that will enable smart manufacturing,
self-driving cars, large scale IoT because now
opportunities are endless.
Come by us at D-Dagen and let us show you
who we are.
Are you in?
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ESATTO
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Consulting, Machine
Learning/AI, Digitalization,
UX, Web Development,
Digital Marketing

Antal anställda
60

Kontakt

career@esatto.se

Connect:
esatto.se
Esatto
@esattose
@esatto.se

HELTID

Esatto är en digitalbyrå på drygt 60 personer med kontor i Stockholm, Sundsvall och
Kraków, Polen. Vi hjälper våra kunder med allt
från strategi, idéer och koncept till kommunikation, analys samt utveckling och förvaltning av tjänster. Vi söker ständigt efter fler
personer som älskar det de gör och som hela
tiden vill utvecklas och lära sig mer. Välkommen till ett familjärt bolag med högt i tak,
korta beslutsvägar och en avslappnad kultur!

DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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EVRY
Verksamhetsområden

IT, Software development,
Machine learning/AI,
Digitalization, Banking
and Finance, Web
development

Antal anställda
8800

Kontakt

emma.axelsson@evry.com

Connect:
evry.com
EVRY
@EVRYSverige
@evrysverige

HELTID
DELTID
SOMMAR

Visste du att du har med oss att göra nästan
varje dag? När du tar ut pengar i en bankomat,
när du köper en tågbiljett online eller när du
får ett digitalt meddelande om att det är dags
att hämta ut ett paket du beställt. Vi är ett av
Nordens största tech- och konsultföretag med
över 8 800 anställda som jobbar med alltifrån
tjänster för datacenter och implementering av
affärssystem, till expertrådgivning och AI. Är
du intresserad av att höra mer om EVRY som
företag, om exjobb, lediga tjänster och vårt
graduate-program? Tveka inte att komma förbi
vår monter!

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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EXSITEC
Verksamhetsområden

IT, CRM & ERP, Software
Development, Consulting,
Digitalization, BI, Web
Development

Antal anställda
195

Kontakt

linn.alvin@exsitec.se

Connect:
exsitec.se
Exsitec
@exsitec
@exsitec

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Vill du arbeta i en framtidsbransch, i ett företag där glädje och framåtanda utgör kärnan i
företagskulturen? Exsitec är specialister inom
verksamhetssystem såsom ERP och BI samt
utvecklar kundunika webbapplikationer.
Vi har idag över 600 kunder spridda inom flertalet branscher över hela norden. Vi tror på
att växa tillsammans och drivs av nytänkande
och att hela tiden göra saker bättre. Vi har flertalet gånger blivit utmärkta till en av Sveriges
bästa arbetsgivare.
Vi bedriver ett av Sveriges största och roligaste traineeprogram som ger dig verktygen
att bli vår nästa stjärnkonsult.

TRAINEE
UTLAND
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FACEBOOK
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Hardware Development,
Networks, Machine
Learning/AI, Security,
UX, Big Data, Web
Development

Connect:
facebook.com/careers
Facebook
@UniversityRecruit-

Do the Most Meaningful Work of Your Career
People are at the heart of every connection
we build. We design products and deliver services that bring the world closer together
— one connection at a time.

ingatFacebook
@facebooklife

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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FINDWISE
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
ICT, Consulting, Machine
Learning/AI, BI, Big Data,
Web Development, Search

Antal anställda
135

Kontakt

career-sthlm@
findwise.com

Connect:
findwise.com
Findwise AB
Findwise

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Findwise har funnits sen 2005 och är ett företag där ledorden fellowship, trust och curiosity tillämpas i allt vi gör. Ett stort fokus ligger
kring kamratskap och kultur på kontoret samt
flexibilitet och work/life balance. Vi har årligen
en kickoff samt en kunskapsdelningskonferens.
Hos Findwise kan du förvänta dig att snabbt
utvecklas till expert i en miljö av likasinnade
kollegor. Du kommer att få jobba med att
skapa affärsnytta genom att göra information
tillgänglig, användarvänlig och värdefull för en
enorm bredd av olika stora och små organisationer.

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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FIS FRONT ARENA
Verksamhetsområden
Software Development,
Fintech

Antal anställda
53000

Kontakt

marie.rhodin@
fisglobal.com

Connect:
fisglobal.com/careers
FIS

HELTID
DELTID
SOMMAR

FIS™ is the world’s largest global provider
dedicated to financial technology solutions.
Headquartered in Jacksonville, Florida, our
53,000 worldwide employees help serve more
than 20,000 clients in over 130 countries. FIS
is a Fortune 500 company and is a member of
Standard & Poor’s 500® Index. FIS Front Arena is a leading global provider of financial software. We build systems for financial trading,
risk management and position control. Our
systems enable banks, hedge funds and other
financial institutions to make critical decisions
with confidence.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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FLIGHTMATE AB
Verksamhetsområden
Web Development,
Digital Marketing, Price
comparison

Antal anställda
15

Kontakt

mattias@flygresor.se

Connect:
flygresor.se
Flygresor.se
Flygresor.se
@flygresor.se

HELTID
DELTID
SOMMAR

Flightmate AB operates Sweden’s largest price
comparison site within the flight segment Flygresor. se.
We also run sites in Germany, France, Ireland,
Denmark Norway and South Africa under local
brand names.
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
a lot on developing internal systems for automated digital marketing, including tracking and
forecasting systems based data analysis and
machine learning.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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FOREFRONT
CONSULTING
Verksamhetsområden

CRM & ERP, Cloud, Fintech,
Consulting, Medtech, Machine
Learning/AI, Security, Games
Industry, Digitalization, UX,
BI, Big Data, E-Commerce,
Web Development, Digital
Marketing

Antal anställda
400

Kontakt

generation@ffcg.se

Connect:
ffcg.se
Forefront Consulting
forefrontcg
@ForefrontTrainee

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Traineeprogrammet Forefront Generation
ger dig som nyutexaminerad en fantastisk
start som konsult, med ambitionen att ge
fyra års insikter på två.
Programmet har två inriktningar – en för
dig som brinner för teknik och kod och en
för dig som brinner för affärs- och verksamhetsutveckling. Under traineetiden varvas
kunduppdrag med andra kompetensutvecklande delar och mentorskapsprogram.
Forefront Consulting erbjuder lösningar
inom Strategi & Verksamhet, Design och
Teknik. Företaget startades 2008 och har
idag 400 anställda på 7 orter i Sverige.
Traineeprogrammet utgår från Stockholm.
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FUNNEL
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
BI, Digital Marketing

Antal anställda
115

Kontakt

linn@funnel.io

Connect:
jobs.funnel.io
Funnel
@funnel.io

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

We are a team of people that bring our different skills, experience and personalities to build
something great together. Something that will
make analysts, data-engineers and marketers
happier in their everyday work.
We believe that creating the best product
and customer experience will make Funnel an
amazing business, and that our focus on teamwork, collaboration and learning will make us
an amazing company.
We’re looking for more people that like to
learn new things, invent new ways, and that
share our conviction that the team is more
than the sum of its members.

TRAINEE
UTLAND
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FÖRSVARSMAKTEN
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Networks, Security

HELTID

Försvarsmakten, vars uppgift är att hävda
Sveriges integritet och demokrati drabbas
dagligen av upprepade IT- och attackförsök.
Detta gör att myndigheten måste följa med i
utvecklingen och vara beredda att agera vid
uppkomna händelser som riskerar att äventyra Sveriges välbefinnande och suveränitet.
Försvarsmaktens operatörer är förberedda
att möta de mest kvalificerade aktörerna och
hoten från främmande makts försök till informationsinhämtning

DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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GIESECKE+DEVRIENT
MOBILE SECURITY
SWEDEN AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Networks, Cloud, Telecom,
Security

Antal anställda
120

Kontakt

career.gdsems@gi-de.com

Connect:
gi-de.com/en/se/mobile-security

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

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 2019 växer vi inom bland annat
hantering av eSIM.

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

31

HANDELSBANKEN
Verksamhetsområden
IT, Digitalization, Banking
and Finance, UX, R&D

Antal anställda
12000

Kontakt

personal.it@
handelsbanken.se

Connect:
handelsbanken.se
Handelsbanken

HELTID
DELTID
SOMMAR

Handelsbanken är en fullsortimentbank med
ett decentraliserat arbetssätt och stark lokal
närvaro genom landsomfattande kontorsnät.
Som medarbetare hos oss finns stora möjligheter att utvecklas åt det håll som intresserar dig mest, vare sig du vill bli rådgivare,
chef, specialist eller satsa på en internationell
karriär. Vi har cirka 400 kontor i Sverige och
verksamhet i fler än 20 länder. Vi är en av
Sveriges största IT-enheter med 2 000 medarbetare. Här hittar du en mix av människor,
kompetens och erfarenhet, som bidrar till en
kreativ och dynamisk arbetsmiljö med framtiden i fokus.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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HIQ STOCKHOLM
Verksamhetsområden

Media Technology, Cloud,
Fintech, Consulting,
Telecom, Machine
Learning/AI, Security,
Digitalization, UX, BI, Big
Data, R&D, E-Commerce,
Energy Sector, Web
Development, Digital
Marketing

Antal anställda
1700

Connect:
hiq.se
HiQ
@HiQSverige
@hiqinternat

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

HiQ är Sveriges mest disruptiva konsultbolag
och utvecklar produkter och tjänster som, med
hjälp av teknik, kommunikation och design,
underlättar livet. Om du plockar upp mobilen
ur fickan kanske du hittar en liten app som
heter Swish? Japp, den har vi utvecklat, och
mycket mer.
Hos oss är variationen stor och utvecklingstakten snabb då man får möjligheten att hela
tiden få prova nytt. Att vara just HiQ-konsult
innebär också en stor mängd glädje, trygghet
och (på riktigt) en oslagbar kultur och stämning. Man kan säga att man som HiQare tar sitt
jobb seriöst, men inte alltid sig själva! :)

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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IDA INFRONT
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Web Development

Antal anställda
108

Kontakt

personal@idainfront.se

Connect:
idainfront.se
Ida Infront AB
@idainfront

HELTID

Ida Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. Vi är ett väletablerat
företag som främst erbjuder IT-lösningar till
nordiska myndigheter. Lösningarna baseras på
vår egen produkt iipax som har funktioner för
säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering. Syftet med
våra IT-lösningar är att förenkla och effektivisera såväl myndigheternas som medborgarnas
vardag.

DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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IF SKADEFÖRSÄKRING
AB
Verksamhetsområden
CRM & ERP, Networks,
ICT, Media Technology,
Cloud, Fintech, Machine
Learning/AI, Security,
Digitalization, UX, BI,
Big Data, R&D, Web
Development, Digital
Marketing

Antal anställda
6800

Kontakt

per.ol-ers@if.se

Connect:

If IT is 1100 people creating the knowledge
hub of digital services for the largest fintech
if.se
company within insurance in the Nordics - If
P&C Insurance. If IT develops our new digital
If Insurance
platform Waypoint – one of the largest .NET
@ifskadeforsakringprogram in the Nordics. We have mature
ar
DevOps Teams developing, operating and
deploying in Cloud supported by an Agile ALM
HELTID
process on Azure. In our own Tech Lab we
DELTID
work in the forefront of technologies i.e. AI,
Bots, Micro services and Machine Learning et
SOMMAR
al.

EXJOBB

INTERNSHIP
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IT ADVISOR
Verksamhetsområden
IT, Cloud, Consulting,
Security

Antal anställda
25

Kontakt

rekrytering@itadvisor.se

Connect:
IT Advisor
@itadvisorswedenab

HELTID
DELTID
SOMMAR

Är du vår nästa medarbetare? IT Advisors
traineeprogram ger dig en rejäl skjuts i karriären! Vi söker dig som är redo att ta klivet in
i konsultbranschen och som söker en dynamisk och spännande arbetsplats. Vi arbetar
med en tydlig karriärsmodell och -strategi för
att du som arbetar hos oss ska få en gedigen
professionell och personlig utveckling. Som
trainee kommer du att genomgå ett intensivt
utbildningsprogram som ger dig en rivstart
som IT-säkerhetskonsult. Kort om oss: IT Advisor erbjuder konsulttjänster och produktnära
tjänster inom IT-säkerhet, läs mer och ansök
på www.itadvisor.se

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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ITELLO AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Fintech, Digitalization

Antal anställda
200

Kontakt

terese.penna@itello.se

Connect:
itello.com
Itello AB

HELTID
DELTID
SOMMAR

Itello är ett Insuretechbolag som utvecklar
affärssystem och digitala lösningar för alla
företag i liv- och pensionsbranschen. Vi är
riktigt duktiga på både IT och försäkring och vi
är marknadsledande på det vi gör. Itello grundades 2003, har ca 200 anställda och omsätter 260 Mkr. Vi sitter i nyrenoverade lokaler
centralt i Stockholm City. Atmosfären präglas
av en driven och prestigelös kultur med ett
stort engagemang. Hos oss kan man växa och
utmanas i olika roller och samtidigt göra en
god gärning för vårt samhälle. Framtiden blir
vad vi gör den till.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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KING
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Machine Learning/AI,
Games Industry, UX, BI

Antal anställda
2000

Kontakt

students@king.com

Connect:
campus.king.com
King
King Campus
@lifeatkingcampus

HELTID
DELTID
SOMMAR

What’s in a game? For our players, fun. For our
people, a whole lot more. Everyday at King we
mix intuition with logic, art with science and
magic with mathematics to create games the
world loves. Without formulas, no fireworks.
Without leaps of faith, no ground-breaking
solutions. Without skills, no thrills. That’s
where you come in. Together with Activision
Blizzard, we have a global network of more
than half a billion monthly active users. We’ve
developed more than 200 fun titles. Games
that aren’t just enjoyed by millions around the
world, but are helping to make it a better place
too.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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KRY
Verksamhetsområden
Medtech

Antal anställda
400

Kontakt

student@kry.se

Connect:
kry.se
KRY
@KRYcare
@kry.se

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

KRY startade med en vision om att bidra till en
mer jämlik och tillgänglig vård. Idag erbjuder vi
patienter runt om Europa vård på lika villkor,
dygnet runt, med endast några minuters väntetid.
På KRY arbetar utvecklare och kliniker nära
tillsammans för att gemensamt utveckla
vården. Idag består vårt produkt och utvecklingsteam av ca 100 personer och vi växer
snabbt. Vi letar alltid efter nya kollegor som
vill jobba med allt från främsta frontend (iOS/
Android, web, ux), till tyngsta backend (java,
machine learning, platform, security etc.).
Kom gärna förbi vårt bås och säg hej!

TRAINEE
UTLAND
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MNEMONIC AB
Verksamhetsområden
IT, Networks, Machine
Learning/AI, Security, Big
Data

Antal anställda
15

Kontakt

rikard@mnemonic.se

Connect:
mnemonic.se
mnemonic AS

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

mnemonic has security experts in all fields
within information security. We are one of the
largest IT security service providers in Europe,
and recognised by Gartner as a provider of
Managed Detection and Response (MDR)
services, threat intelligence and incident response.
Our departments and teams contain a mix of
different educational backgrounds and competencies. This includes fields like communication technology, programming, networking,
electronics, informatics, solution architecture,
economics, law, industrial technology and
finance management, design, interaction, and
many others

TRAINEE
UTLAND
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MULTISOFT AB
Verksamhetsområden
IT, CRM & ERP,
Software Development,
Digitalization,
Automatization

Antal anställda
85

Kontakt

karin.nysater@hotmail.com

Connect:
multisoft.se
Multisoft AB
Multisoft AB
@multisoftab

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Föreställ dig att du kommer på smarta lösningar som gör varje arbetsdag roligare för tiotusentals människor – det är precis vad vi gör
på Multisoft! Vi bygger smarta, skräddarsydda
verksamhetssystem som automatiserar administration och ger människor tid att ägna sig åt
mer kreativa uppgifter.
Hos oss får du kombinera systemutveckling
med verksamhetsanalys, kundkontakt, kravinsamling och lösningsarkitektur. Det viktigaste
för oss är att medarbetarna trivs på jobbet,
och vi har tre år i rad blivit utsedda till en av
Sveriges bästa arbetsplatser. Välkommen förbi
vår monter för att höra mer!

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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NET INSIGHT
Verksamhetsområden
Software Development,
Networks, Media
Technology, Streaming
Services

Antal anställda
240

Kontakt

career@netinsight.net

Connect:
netinsight.net
Net Insight

HELTID
DELTID

Net Insight is a global leader in media networks, resource optimization and streaming
solutions. With more than 20 years’ experience, Net Insight is a trusted and important
partner and a leading force in the media tech
industry in creating a better media experience.
More than 500 world-class customers run
mission-critical media services using Net
Insight’s solutions in more than 60 countries
worldwide. Net Insight is listed on Nasdaq
Stockholm.

SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
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NETLIGHT
CONSULTING AB
Verksamhetsområden

Media Technology, Cloud,
Fintech, Consulting, Medtech,
Telecom, Machine Learning/
AI, Security, Games Industry,
Fashion Tech, UX, BI, Streaming
Services, Big Data, R&D,
E-Commerce, Web Development

Antal anställda
1300

Kontakt

lars.ludvigsen@
netlight.com

Connect:
netlight.com
Netlight

Digitalization is not about the machines. Not
about the cogs, the levers, or the mechanics.
Digitalization is about people.

@netlightconsulting

We have created a space for ourselves on the
@netlightconsulting front lines, choosing, every day, that spot to
exist. Moving together, we drive the digital
HELTID
revolution, knowing and accepting that while we
cannot predict the future, the future is ours to
DELTID
create.

SOMMAR
EXJOBB

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

By building a culture that embraces us all fully,
as human and as people, we are propelled
forward by the force that lies naturally within us
all. We don’t work to restrict. We work only tor
elease. We are digitalization. We are the people.
We are Netlight and we are looking forward to
seeing you at D-Dagen!
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NORCONSULT
ASTANDO
Verksamhetsområden
Software Development,
Digitalization, Web
Development,
Geographical Data

Antal anställda
30

Kontakt

carina.palmqvist@
norconsult.com

Connect:

Norconsult Astandos mål är att skapa samhällsnytta. Vi skapar system som möjliggör
norconsultastando.se
behandling och visualisering av geodata som
Norconsult Astando underlättar människors vardag och främjar
samhällsutveckling. Detta gör vi genom att
@norconsultAstanvara i teknikens framkant och genom kreativa,
do
ambitiösa och ansvarstagande medarbetare.
Vi strävar efter ett nära samarbete med våra
HELTID
kunder och vill tillsammans skapa långsiktigt
hållbara produkter och tjänster.
DELTID

SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Med huvudkontor beläget i centrala Stockholm och ytterligare medarbetare i bl.a. Göteborg och Västervik, arbetar vi i team där det är
högt i tak och där alla bidrar.

TRAINEE
UTLAND

44

OMEGAPOINT
Verksamhetsområden

IT, Consulting, Machine
Learning/AI, Security,
Digitalization, Web
Development, Information
Security

Antal anställda
170

Kontakt

trainee@omegapoint.se

Connect:
jobb.omegapoint.se
Omegapoint
@omegapointab
@omegapointse

OMEGAPOINT SÄKRAR UTVECKLING
Vi är en arbetsplats med vassa och snälla
konsulter som delar en passion för utveckling i
allmänhet och säkerhet i synnerhet. Vår kultur
kännetecknas av en vilja att alltid bli bättre och
vi sticker ut med vårt stora fokus på kompetensutveckling. Vi vet att när vi säkrar vår egen
utveckling så säkrar vi också våra kunders och
samhällets framtid.

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

45

ORACLE
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Hardware Development,
Cloud, Consulting, BI, Big
Data, R&D

Antal anställda
130000

Kontakt

graduates-emea_ww@
oracle.com

Connect:
www.oracle.com
Oracle
@exploreoracle
@exploreoracle

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

På Oracles utvecklingskontor i Stockholm
tillverkar vi bland annat programmeringsspråket Java och MySQL, mjukvara som
används av miljontals människor världen
över. Här jobbar vi främst med hårdvarunära
utveckling i C/C++ och bygger till exempel
den virtuella maskin (JVM) som kör dina
Java-program. Vill du vara med? Oracle är ett
av världens största mjukvaruföretag, globalt
130.000 anställda, och vi erbjuder kontinuerligt exjobbsplatser, möjligheter, och karriärutveckling som stärker dig personligen och
professionellt. Kom med och bidra till ett av
världens största open source-project - OpenJDK

INTERNSHIP
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PARADOX
INTERACTIVE AB
Verksamhetsområden
CRM & ERP, Software
Development, Games
Industry, UX

Antal anställda
450

Connect:
Paradox Interactive
Paradox Interactive
@Life_at_paradox

HELTID

We offer a cooperative and playful environment that is equal parts experimental and
professional. It’s a great opportunity to learn,
develop, and excel within the gaming industry.
We are a diverse team that welcome everyone with a can-do attitude and a sense of fun.
The company language is English but we have
more than 25 languages represented across
our offices in Sweden, Netherlands and USA.

DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
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PE ACCOUNTING
Verksamhetsområden

IT, CRM & ERP, Software
Development, Fintech,
Banking and Finance, R&D

Antal anställda
90

Kontakt

linda.samuelsson@
accounting.pe

Connect:
accounting.pe/karriar
PE Accounting
@peaccounting
@peaccounting

HELTID
DELTID
SOMMAR

Vår utvecklingskultur har stor flexibilitet i arbetstider & självständigt arbete. Samtidigt som
du aldrig är ensam – I teamet finns grymma
kollegor som kodgranskar det som byggs, som
tror på dig & som vill att du ska ha de bästa
förutsättningar att förverkliga dina idéer!
PE är trefaldiga Di Gaseller & fortsätter växa
stadigt! För att du skall trivas här tror vi att
du ser fram emot att få växa i en lagom liten
organisation, där dina åsikter, tankar & idéer
är fullständigt avgörande! Framförallt tror vi
att du vill arbeta i ett bolag där man har roligt,
utvecklas, kämpar & firar tillsammans!

EXJOBB
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POLISMYNDIGHETEN,
IT-AVDELNINGEN
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Machine Learning/AI,
Security, UX, BI, Big Data,
Web Development

Antal anställda
880

Kontakt

student.it-avdelningen@
polisen.se

Connect:
polisen.se
Polismyndigheten

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Vi bygger inga virtuella världar eller pokerbord
- det vi utvecklar är avgörande för att brott ska
klaras upp och att brottsligheten ska minska.
Polisens uppdrag är att minska brottsligheten
och öka tryggheten. På polisens it-avdelning
arbetar vi teambaserat och nära verksamheten
för att utveckla it-stödet 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!
Lediga tjänster hittar du på polisen.se/
it-avdelningen.

TRAINEE
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PRIMEKEY
SOLUTIONS AB
Verksamhetsområden
Software Development,
Hardware Development,
Cloud, Consulting,
Security

Antal anställda
85

Kontakt

job@primekey.com

Connect:
primekey.com
PrimeKey

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

PrimeKey is one of the world’s leading companies for PKI and digital signing solutions.
We deliver the capability to implement an
enterprise grade PKI system ready to support
solutions such as IoT, e-ID, e-Passports, authentication, digital signatures, code signing,
digital identities, and validation.
PrimeKey has offices in Stockholm, Sweden;
San Mateo, USA; and Aachen in Germany.
We are proud to count many of the industry
leading companies and institutions within IT,
Telecom, Banking, Industrial, Public CAs, and
different branches of Government as our longtime customers.

TRAINEE
UTLAND
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PWC
Verksamhetsområden
Consulting, Machine
Learning/AI, Security, Big
Data, Auditing

Antal anställda
2900

Kontakt

filip.bons.larsson@pwc.
com

Connect:
pwc.se
PwC Sverige
PwC Karriär
@pwckarriar_sweden

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 900
medarbetare och 34 kontor runt om i landet.
Med erfarenhet och unik branschkunskap
skapar vi värde för våra 45 000 kunder.
Vi har bland annat roller som managementkonsult, rådgivare inom Corporate Finance
och riskhantering och Cyber Security, konsult
inom Data & Analytics, revisor och 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.

INTERNSHIP
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RANDOM FOREST
AB
Verksamhetsområden
IT, Consulting, Machine
Learning/AI, BI, Big Data

Antal anställda
37

Kontakt

info@randomforest.se

Connect:

Random Forest

randomforest.se

Vi hittar guld i våra kunders data!

Random Forest
@randomforestab

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
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På Random Forest hittar du dom skarpaste
hjärnorna inom Business Intelligence. Inom
Business Intelligence ryms begrepp som Big
Data, Artificiell Intelligens, Internet Of Things
och Data Warehousing. Det vi gör är att strukturera och skapa värde ur våra kunders data.
Som konsult på Random Forest har du möjlighet att jobba nära kundens verksamhet och
samtidigt med den senaste tekniken. Sök till
vårt traineeprogram ”Random Aspire” som är
drivet av ett personligt mentorskap samt genom praktiskt arbete på plats hos våra kunder.
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RAYSEARCH
LABORATORIES AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Medtech, Machine
Learning/AI

Antal anställda
350

Connect:
raysearchlabs.com/
career
RaySearch Laboratories

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

RaySearch is a medical technology company
that develops innovative software solutions
to improve cancer care. Over 2,600 clinics
in more than 65 countries use RaySearch’s
software to improve life and outcomes for patients. We are today about 350 colleagues in
a growing global organization, with headoffice
and R&D department in central Stockholm.
We believe that it’s crucial that our employees love what they do, and we encourage a
healthy work-life balance as well as offer great
staff benefits, flexible hours and regular after
work and activities.

INTERNSHIP
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SAAB AB
Verksamhetsområden
Software Development,
Hardware Development,
Networks, ICT, Cloud,
Machine Learning/AI,
Security, UX, R&D

Antal anställda
17000

Kontakt

carina.djarv@
saabgroup.com

Connect:
saabgroup.com
Saab
@saabtechnologies
@saab

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

We all want to develop and grow. To contribute to something positive. To belong with
purpose.
Regardless of whether you are building a submarine, marketing a fighter jet or engineering
cyber security solutions, everyone at Saab
makes a positive contribution. In a complex,
unpredictable world, we all work to keep people and society safe.
We’re home to a diverse array of people and
products, and an innovative and collaborative environment, where we find belonging
through a common purpose, where you’re
encouraged to explore your potential, find
your edge.

TRAINEE
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SCANIA
Verksamhetsområden

Software Development,
Networks, Cloud, Machine
Learning/AI, Security,
Digitalization, Banking and
Finance, UX, BI, Big Data,
R&D, Energy Sector

Antal anställda
51000

Kontakt

student@scania.com

Connect:
scania.com/group/en/
section/career/
Scania Group
@scaniacareer
@scaniacareer

HELTID
DELTID
SOMMAR

Scania is a world-leading provider of transport
solutions. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system. Today, Scania has
more than 300,000 connected vehicles. This
number is rapidly increasing as the communicator is now standard in vehicles delivered to
55 of our markets. As digitalisation advances,
Scania is positioning its trucks, buses and engine installations in ‘ecosystems’ of integrated
mobility. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs
some 51, 000 people.
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SCILA AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Fintech, Machine
Learning/AI, Banking and
Finance, Big Data, R&D

Antal anställda
35

Kontakt

jobs@scila.se

Connect:
scila.se
Scila AB

HELTID
DELTID

Vi är ett litet, men snabbväxande fintech-företag som levererar system i framkant till välkända kunder såsom New York Stock Exchange
och Deutsche Börse.
Hos oss får du jobba kundnära med att utveckla system för att hitta misstänkt marknadsmanipulation.
På Scila utvecklas du som programmerare
inom flera områden. Du får också lära dig
allt om aktier, derivat och andra finansiella
instrument. På fredagar är det ofta AW och
musikquiz.
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SELLPY
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Cloud, Machine Learning/
AI, UX, E-Commerce, Web
Development

Antal anställda
3

Kontakt

jonas@sellpy.se

Connect:
sellpy.se
Sellpy

HELTID
DELTID
SOMMAR

At Sellpy, our vision is to empower everyone
to live circular. We believe there is tremendous financial, social and environmental value
in making sure unused items are put to use
again and with more than 4 million sold items
are proud to be the leading service for second hand goods in Sweden. With an infinite
amount of used goods just waiting to be sold
all over the world, our journey has just begun!
At Sellpy Engineering we are proud to have
our roots at KTH and would like to expand
our team with more talented people eager to
revolutionize e-commerce.

EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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SENTOR MANAGED
SECURITY SERVICES AB
Verksamhetsområden
Security

Antal anställda
75

Kontakt

michelle.nilsson@
sentorsecurity.com

Connect:
www.sentor.se
Sentor Managed
Security Services

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Sentor är ett IT-säkerhetsföretag som arbetar
med säkerhet på alla nivåer.
I våran övervakningscentral (SOC) bedriver vi
övervakning & spårning 24/7 för att identifiera
och förhindra angrepp. På våran tekniska konsultavdelning har vi Sveriges största samling
offensiva säkerhetstestare, som sysslar med
att angripa kunder för att identifiera svagheter
och täppa till dessa. Informationssäkerhetsavdelningen hjälper kunder med sin säkerhetsstrategi och att identifiera och uppfylla
säkerhetskrav enligt en mängd olika regelverk,
inkl. PCI-DSS, ISO27001 och GDPR.

INTERNSHIP
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UTLAND

58

SIEMENS
Verksamhetsområden
Software Development,
Hardware Development,
Cloud, Digitalization

Antal anställda
379000

Kontakt

kundservice.se@
siemens.com

Connect:
www.siemens.se
Siemens
Siemens Sverige
@siemens_sverige

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Siemens bedriver verksamhet världen över
med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader
och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och
tillverkningsindustrin. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har
Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare.
Avdelningen Smart Infrastructure, som
medverkar på D-dagen, erbjuder sina kunder
hållbara helhetslösningar för alla system inom
fastigheter såsom energieffektivisering, komfort och säkerhet – allt för att skydda miljö,
egendom och människor.

INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND
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SKATTEVERKET
Verksamhetsområden

Software Development,
Machine Learning/AI,
Security, Digitalization, UX,
BI, Big Data, Public Sector/
Government Agency, Web
Development

Antal anställda
13000

Kontakt

attraktivarbetsgivare@
skatteverket.se

Connect:
skatteverket.se/student
Skatteverket
Skatteverket
@skatteverket

HELTID
DELTID
SOMMAR

På Skatteverket arbetar flera avdelningar med
IT. En av dessa är it-avdelningen med drygt
1000 medarbetare. Hos oss arbetar utvecklare, analytiker, testare, specialister, projektledare m.fl. Vi jobbar med utveckling, drift,
förvaltning och underhåll av Skatteverkets och
Kronofogdens IT-system. Vi ansvarar för strategisk utveckling inom IT och tar fram arkitekturriktlinjer. Vi erbjuder både jobb och exjobb
för dig som vill göra samhällsnytta. Vi ser fram
emot att träffa dig på D-Dagen! Du är även
välkommen att söka redan idag på https://
www.skatteverket.se/ledigajobb

EXJOBB
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UTLAND
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SPOTIFY
Verksamhetsområden
ICT, Media Technology,
Machine Learning/AI,
Security, UX, Streaming
Services, Big Data, R&D,
Web Development

Connect:
spotifyjobs.com/students
Spotify
Spotify Students
@spotifyjobs

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Internships at Spotify are anything but conventional. You won’t be making tea, picking
up packages or taking minutes. You’ll be right
at the heart of major projects, working with
teams of passionate people to create the next
awesome thing.
We’re looking for students within tech and
business with a passion for music and an ambition to go far, just like us.
If you’re looking for a full-time role with us after graduation, joining our Summer internship
or Thesis internship is the best way to go.
Come by us to learn more about our student
opportunities and the cool stuff that we’re
working on
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STOCKHOLM AI
Verksamhetsområden
Machine Learning/AI

Antal anställda
7

Kontakt

info@stockholm.ai

Connect:
stockholm.ai
Stockholm AI
Stockholm AI

HELTID

Stockholm AI is an independent non-profit
organisation serving as an open forum to bring
industry professionals and researchers in the
Stockholm area together to discuss recent
and future developments. We arrange sumits,
hackathons, technical AI workshops and other
events that cover a wide range of topics from
the field of AI, with the aim of making Stockholm a natural centre in the world of machine
learning.

DELTID
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SUBSET AB
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Security

Antal anställda
22

Kontakt

kontakt@subset.se

Connect:
subset.se
Subset AB

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Subset jobbar med systemutveckling åt Sveriges hårdaste kravställare, till exempel inom
försvarsindustrin och finansvärlden.
Vårt arbete består av två huvudområden. Som
systemutvecklare skapar vi extremt säkra
system och utvecklar egna produkter. Som
granskare kvalitetssäkrar vi komplexa IT-projekt och ger råd inom IT- och informationssäkerhet.
Vi är ständigt på jakt efter dig som vill jobba
på Sveriges skarpaste bolag inom systemutveckling och IT-säkerhet. Så om du är bäst i
Sverige – eller tänker bli – då ska du kontakta
oss.

TRAINEE
UTLAND
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SVENSKA
KRAFTNÄT
Verksamhetsområden

ICT, Machine Learning/
AI, Security, Digitalization,
UX, Big Data, Public
Sector, Energy Sector,
Web Development

Antal anställda
650

Kontakt

student@svk.se

Connect:
svk.se
Svenska kraftnät

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Är du intresserad av att jobba inom områden
som exempelvis systemutveckling, data lakes,
maskininlärning, AI, realtidssystem, UX, agil
utveckling eller DevOps? Då är du välkommen
till oss på Svenska kraftnät! Vår bransch står
inför en spännande digital transformation som
du har möjligheten att bli en del av, samtidigt
som du får bidra till vårt samhällsviktiga uppdrag - Att Sverige aldrig stannar. Vi växer och
har ett stort rekryteringsbehov framöver, men
kan också erbjuda sommarjobbs- och exjobbsmöjligheter för dig som har några år kvar av
studier.

INTERNSHIP
TRAINEE
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SVERIGES
INGENJÖRER
Verksamhetsområden
Union

Antal anställda
150

Kontakt

student@
sverigesingenjorer.se

Connect:
sverigesingenjorer.se
Sveriges Ingenjörer
@SverigesIngenjorer
@SverigesIngenjorer

HELTID
DELTID

Sveriges Ingenjörer är en intresseorganisation
och ett fackförbund för högskoleutbildade
ingenjörer. Med cirka 153.000 medlemmar
har vi kraft att påverka samhället, skapa
goda arbetsvillkor och stärka ingenjörsrollen.
Våra medlemmar erbjuds inkomstförsäkring,
lönestatistik, karriärservice, juridiskt stöd och
rådgivning. Varmt välkommen till vår monter
så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig
som studerar!

SOMMAR
EXJOBB
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TRAINEE
UTLAND
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SVT
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Media Technology, UX,
Streaming Services, Web
Development

Antal anställda
2100

Kontakt

svti-jobb@svt.se

Connect:
svti.svt.se
SVT
@svtinteraktiv

HELTID
DELTID
SOMMAR

Our vision is to contribute to a more inquisitive, informed Sweden. Our aim is to create
content that engages, entertains and enriches,
in the service of the public. Our operation is
based on a democratic idea and is independent of political and commercial interests.
In total the digital section of SVT has about
200 employees, with a great mix of people.
We love that we are from different cultural backgrounds and that we have different
personalities and interests. We can offer you
a workplace where learning is in focus and
where we take great care of each other.
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SYNTRONIC
Verksamhetsområden
Software Development,
Hardware Development,
Consulting, Medtech,
Telecom, R&D

Antal anställda
1300

Kontakt

student@syntronic.com

Connect:
syntronic.com
Syntronic - A Global
Design House
@syntronicgroup

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Vi söker dataingenjörer som vill arbeta med
och utveckla morgondagens teknik tillsammans med oss!
Syntronic är ett globalt designhus bestående
av mer än 1300 ingenjörer. Vi är specialiserad
inom avancerad produkt- och systemutveckling, produktion och eftermarknadstjänster.
Hos oss får du jobba med spännande och
utvecklande uppdrag åt våra kunder som finns
inom branscher såsom telekom, medicinteknik,
försvars-, verkstads- och fordonsindustrin.
Våra mjukvaruutvecklare arbetar främst med
mjukvara inom embedded, applikation, integration och test.
Kom förbi vår monter så berättar vi mer!

67

SÖDERBERG &
PARTNERS
Verksamhetsområden
Banking and Finance

Antal anställda
2000

Kontakt

ebba.hagg@
soderbergpartners.se

Connect:
soderbergpartners.se
Söderberg & Partners
@soderbergpartners
@soderbergochpartners

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP
TRAINEE
UTLAND

Som ett av finansbranschens mest
snabbväxande bolag erbjuder Söderberg & Partners en omväxlande arbetsplats som präglas av kompetenta
och drivna medarbetare. Vi tror på att
vi lär oss av både misstag och motgångar vilket skapar en öppen kultur som
uppmuntrar till innovation. Vår verksamhet bygger på internt utvecklade
system vilka är grundbultarna i våra affärsområden. Vi tillhandahåller system
inom finansiell analys och rådgivning,
investering och förvaltning, pension
mm. Majoriteten av våra utvecklare sitter på huvudkontoret i Stockholm. Kom
förbi vår monter så berättar vi mer!
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TATA CONSULTANCY
SERVICES
Verksamhetsområden

CRM & ERP, Networks,
Cloud, Consulting, Telecom,
Machine Learning/AI, Security,
Digitalization, Banking and
Finance, UX, BI, Big Data, R&D,
E-Commerce, Energy Sector

Antal anställda
436641

Kontakt

sweden.careers@tcs.com

Connect:
tcs.com
Tata Consultancy
Services
Tata Consultancy
Services

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

Tata Consultancy Services (TCS) is an IT
services, consulting and business solutions organization delivering through its
unique Global Network Delivery Model™.
A part of the Tata group, India’s largest
industrial conglomerate, TCS has over
410,000 of the world’s best-trained consultants in close to 50 countries. Present
in the Nordic region since 1991, TCS has
around 12,000 professionals working for
clients in the Nordics. TCS has been recognized for Fourth Consecutive Year as a
Global Top Employer for its World-Class
Workplace and Culture.
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TINK
Verksamhetsområden
Software Development,
Fintech, Machine
Learning/AI, Banking and
Finance, Big Data

Antal anställda
220

Kontakt

recruiting@tink.se

Connect:
tink.com
Tink
Tink

HELTID

Tink is a cloud-based platform that provides
the infrastructure and value-adding data products that are enabling the future of financial
services. Currently consisting of Account
Aggregation, Payment Initiation, Personal
Finance Management and Data Enrichment –
Tink’s products can be used to develop standalone services or be integrated into existing
banking applications.
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TOPTRACER
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Hardware Development,
Media Technology,
Machine Learning/AI,
Games Industry, UX, R&D,
Web Development

Antal anställda
50

Kontakt

jobs@toptracer.com

Connect:
toptracer.com
Toptracer
@Toptracer
@toptracer

HELTID
DELTID

Previously Protracer, a Stockholm-based start
up focusing on optical tracking of golf balls
for TV. Under the Topgolf umbrella, we have
expanded into broader areas surrounding our
image analysis core.
As well as constantly looking for talent, we
also host several Master’s thesis students each
year.
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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TOTALFÖRSVARETS
FORSKNINGSINSTITUT
Verksamhetsområden
ICT, Cloud, Machine
Learning/AI, Security,
Games Industry, BI, Big
Data, Public Sector, R&D,
Data Science

Antal anställda
960

Kontakt

maria.sjoblom@foi.se

Connect:

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och
foi.se
säkerhet. Vi gör säkerhetspolitiska analyser
FOI, Totalförsvarets och bedömningar av olika typer av hot. Vi
är ledande inom undervattensforskning och
forskningsinstitut
forskning kring explosivämnen. Vi forskar även
@foiforskning
kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och
andra sensorsystem, samt skydd mot farliga
ämnen.

HELTID

DELTID
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TRAFIKVERKET
Verksamhetsområden

IT, Telecom, Machine
Learning/AI, Security,
Digitalization, Big Data,
Public Sector/Government
Agency, R&D

Antal anställda
9000

Kontakt

fanny.edfeldt@
trafikverket.se

Connect:
trafikverket.se
Trafikverket
@Trafikverket
@trafikverket

HELTID
DELTID
SOMMAR

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat
land. För att allt ska fungera måste vi kunna
ta oss till varandra. Här har Trafikverket en
avgörande roll. Vi har ansvaret 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 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.
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VISMA
Verksamhetsområden

CRM & ERP, Cloud,
Consulting, Machine
Learning/AI, Digitalization,
UX, BI, Big Data, Web
Development, Digital
Marketing

Antal anställda
9500

Kontakt

tora.matsson@visma.com

Connect:
visma.se/karriar-pa-visma
Visma
Visma Sverige
@vismasverige

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB
INTERNSHIP

Visma är en av Europas ledande IT-koncerner
och erbjuder programvara och tjänster som
digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser
inom privat och offentlig sektor. På Visma
arbetar fler än 9 500 medarbetare och vi
har idag över 100 000 kunder. Vi erbjuder
karriärmöjligheter inom mjukvaruutveckling,
affärsutveckling, projektledning, consulting
och mycket mer.
Tar du examen 2020? Vi söker nyexade kandidater till fasta roller och till vårt Management
Traineeprogram.
Vi har även ett utmanande och roligt summer
internship och ett mentorskapsprogram för dig
som har en bit kvar till examen.
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WATCHFUL
Verksamhetsområden

Software Development,
Cloud, Machine Learning/
AI

Antal anställda
10

Kontakt

info@watchful.io

Watchful

Connect:
watchful.io
Watchful

HELTID
DELTID
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YABS AB
Verksamhetsområden

ICT, Media Technology,
Cloud, Fintech, Consulting,
Medtech, Telecom,
Machine Learning/AI,
Security, Games Industry,
UX, BI, Streaming Services,
Big Data, E-Commerce,
Web Development, Digital
Marketing

Antal anställda
53

Kontakt

info@yabs.se

Connect:
yabs.se
YABS AB
@yabsab
@yabsconsulting

HELTID

YABS, young aces by Sylog, är ett ungt konsultbolag som fokuserar på nyutexaminerade
studenter och juniora konsulter. Vi är ett konsultbolag som tillgodoser våra kunders behov
av utveckling, test och integration av programvara och IT-lösningar. YABS hjälper flera av
Sveriges mest framgångsrika bolag inom telekom, försvar, transport, fordon, medicinteknik,
bank och spel.
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YELP
Verksamhetsområden

IT, Software Development,
Machine Learning/AI, UX,
Web Development

Antal anställda
5000

Kontakt

eucareers@yelp.com

Connect:
yelp.com/careers/
home
Yelp
@yelpengineers

HELTID
DELTID
SOMMAR

Yelp is a website and mobile app that makes it
easy for users to connect with awesome local
businesses. Founded in 2004, Yelp has taken
root in countries across the globe, and today
has 102M+ unique mobile visitors and 62M+
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 and creative problem solving.
They write tests, review code, and push daily
to keep Yelp the richest source of local data
out there.
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