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I katalogen kan du läsa om alla företag som deltar i D-Dagen
2020. Här kan du se allt från företagens verksamhetsområden till
kontaktinformation och arbetstillfällen. Letar du efter ditt nästa
sommarjobb, exjobb, internship eller första jobb efter examen? Då
har du hittat rätt!
D-Dagens projektgrupp önskar er en härlig arbetsmässa!
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In the catalog, you can read about the companies participating
in D-Dagen 2020. A lot of the information is unfortunately in
Swedish, though some companies have elected to use English.
For more information, please visit the fair at digital.ddagen.se or
D-Dagens webpage ddagen.se. If you are looking for your next job,
summerjob or thesis project, D-Dagen is the fair for you!
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The project group of D-Dagen whishes you a delightful job fair!
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Information in English

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

Antal anställda
482000

Kontakt

g.zurita.gonzalez@
accenture.com

connect:

accenture.se
Accenture
@accenturesverige
@accentureswe

HELTID
DELTID
SOMMAR

AVALANCHE
Verksamhetsområden
IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Entertainment, Gaming
Industry

Antal anställda
På Accenture kombinerar vi djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande, kreativitet
och innovation för att hjälpa våra kunder förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara
värden.
Vi har stark närvaro både globalt och lokalt.
Under 2013 utökade vi verksamheten genom
förvärvet av Fjord, en global designbyrå specialiserad på digitala upplevelser och tjänster som
engagerar konsumenter över flera plattformar.
2015 förvärvade vi svenska Brightstep som nu
är en del av Accenture Interactive, ett konsultbolag inriktat på digital handel. 2018 välkomnade
vi teamet från den kreativa byrån The World
Loves samt CRM-byrån Kaplan, marknadsledande inom datadriven marknadsföring. Och 2019
förvärvade vi konsultbolaget Northstream för att
bredda vår kompetens inom kommunikationsoch nätverkstjänster.
Läs mer på accenture.se

440

Kontakt

michaela.bodlander@
avalanchestudios.se

connect:

avalanchestudios.com
Avalanche
@avalanche
@avalanchestudios

HELTID
DELTID
SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

finns i 120 länder, bl.a. Sverige

UTLAND

TRAINEE

Avalanche Studios Group is working with open
world games within our Apex Engine. We are
based in Stockholm, New York, Malmö and Liverpool, and spans over the creative divisions: Avalanche Studios, Expansive Worlds and Systemic
Reaction. Whether it’s creating immersive outdoor experiences, craft unique and immersive
worlds, or empowering the players with true
freedom, we’re all joined in our vision to create
worlds beyond limits.
Do you have a passion for creating innovative
open world games unlike any other? Would you
like to join a highly skilled and motivated team in
Stockholm, New York City, Malmö or Liverpool?
At Avalanche Studios Group, you get to work
with diverse and amazingly talented people who
share your passion. Join us in creating worlds beyond limits. No mather if you are a fulltime employee, intern or masterthesis.

Sweden, USA and UK

UTLAND
5

6

BONTOUCH
Verksamhetsområden
IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Digitalization, Web
development, Mobile
app development,
Design, UX design

Antal anställda
150

Kontakt

students@bontouch.
com

connect:

bontouch.com
Bontouch
@bontouch
@bontouch

HELTID
DELTID

CARMENTA
Verksamhetsområden
IT, Software
development, Machine
learning/AI

Antal anställda
120
Bontouch is an award-winning product innovation agency that partners with brands to create
unique and transformative digital customer experiences. We specialize in analog-to-digital experiences, using digital technologies to reduce
friction in the real world. By adding software as
a “layer” on top of physical goods and services,
we help our clients to transform their customer
experience, to significantly increase their rate of
innovation, and to create sustainable differentiation in completely new areas.
Ever since our start, we have been fortunate
enough to join up with amazing brands such as
Post-it®, Swedish Railways (SJ), PostNord and
Swish.
We have five studios with domestic consumer
market expertise in Stockholm, New York, London, Östersund and Kalmar.

Kontakt

employment@carmenta.
com

connect:

carmenta.com
Carmenta AB

HELTID
DELTID
SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Stockholm, New York, London,
Östersund, Kalmar

UTLAND
7

A seriously good move. We’re looking for talented, motivated people to join our winning team
at the forefront of geospatial technology. Here
you’ll work closely with our customers in the defence, security, public safety, transport and automotive industries. Together, in our open and
collaborative workplace, we’ll take on rewarding
projects that have a true impact on society. If
you want to be part of an innovative software
company that matters, now is the time to make
your move. Are you ready?
Get in touch: employment@carmenta.com
or read more: carmenta.com/career

SOMMAR

TRAINEE

Carmenta Geospatial Technologies AB

TRAINEE

Sweden, Germany, France, Spain

UTLAND
8

CYGNI

DECERNO AB

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development,
Digitalization,
Banking and Finance,
Web development,
MedTech, Consulting,
Entertainment, Security

Antal anställda
198

Kontakt

hej@cygni.se

connect:
cygni.se

Cygni
@cygni
@lifeatcygni

Software development,
Web development,
Consulting

Antal anställda
130
Cygni är ett IT-konsultbolag som flera gånger
erhållit utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats.
Våra konsulter är fullstacksutvecklare, frontendare, mobilutvecklare, UX-designers osv. Alla
kompetenser som krävs för att kunna hjälpa våra
kunder med att bygga de bästa digitala lösningarna.
Vår vision har sedan dag ett varit enkel och tydlig. Vi ska vara den absolut bästa arbetsgivaren
för dig som jobbar med digitala lösningar! Den
visionen har genomsyrat allt vi gjort på Cygni,
alltifrån anställningsvillkor till hur vi jobbar med
kompetensutveckling och hur konsulterna är
med och påverkar uppdrag och teknikval.

Kontakt

matilda.otterstal@
decerno.se

connect:
Decerno AB
@Decerno
@decerno.ab

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Sverige och Holland

UTLAND

Decerno är en del av Addnode Group. Vi har
kontor i Kista, Stockholm, Göteborg, Uppsala,
Malmö och i Sevilla, Spanien.

decerno.se

HELTID

TRAINEE

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.

TRAINEE

Sverige, Spaninen

UTLAND
9
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DELOITTE AB
Verksamhetsområden

DIGPRO TECH.
Verksamhetsområden

IT, Digitalization,
Banking and Finance,
Consulting

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

Antal anställda

Antal anställda

312000

120

Kontakt

Kontakt

klovrup@deloitte.se

studentkontakt@digpro.
se

connect:

connect:

deloitte.com

digpro.com

Deloitte

Digpro

@deloittesweden

@digproab

@deloittesweden

@lifeatdigpro

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

finns i över 150 länder

UTLAND

TRAINEE

Digpro är ett av Sveriges ledande företag när
det gällerapplikationsutveckling och konsult-ing
inom geografisk IT. Vi söker dig som vill vara
med och utveckla avancerade applika-tioner för
tusentalssamtidiga användare.
Vi jobbar primärt med topologiskt kopplade
nätverk, avancerade användargränssnitt 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
ko-dgranskning, automatiska tester och byggen.
Besök oss gärna i vår monter under D-dagen så
berättar vi mer.

Sverige, Polen

UTLAND
11
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EA DICE AB
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Software development,
Machine learning/AI,
Entertainment

IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Digitalization, Security

Antal anställda

Antal anställda

800

Kontakt

yui.washida@ea.com

Both DICE (EA Digital Illusions Creative Entertainment) and SEED are studios under Electronic
Arts.
DICE, the award-winning studio, is best known
for creating the phenomenally successful Battlefield franchise, the Star Wars: Battlefront franchise, and the very creative game Mirror’s Edge.

connect:
dice.se

Dice EA
@ea.dice

HELTID

ERICSSON

SEED is an R&D studio. Their mission is to explore, build and help define the future of interactive entertainment. They exist to deliver and
foster disruptive innovation for our games and
our players. We do this through research, prototypes, exploration and never-ending curiosity.
They are both currently looking for master thesis
students!

100000

Kontakt

sara.ali@ericsson.com

connect:

ericsson.com
Ericsson
@ericsson
@inside_ericsson

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sweden

UTLAND

Ericsson is one of the leading providers of Information and Communication Technology (ICT)
to service providers. We enable the full value of
connectivity by creating game-changing technology and services that are easy to use, adopt,
and scale, making our customers successful in a
fully connected world.

TRAINEE

finns i 180 länder

UTLAND
13
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FOI

FUTURICE

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Antal anställda

Antal anställda

IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Digitalization

1000

Kontakt

jobb@foi.se

connect:
foi.se

FOI
@foiforskning

HELTID
DELTID
SOMMAR

Software development,
Machine learning/
AI, Digitalization,
Web development,
Consulting

FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av
Europas ledande forskningsinstitut inom försvar
och säkerhet.
Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom
undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem
och system där människa, teknik och organisation ska samverka. Vi forskar bland annat kring
rymd - och flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser
och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga
ämnen.

600

Kontakt

cecilia.lovstrom@
futurice.com

futurice.com
Futurice
@futurice
@futurice

HELTID

Läs mer om oss på www.foi.se.

SOMMAR

DELTID

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Sverige

UTLAND

TRAINEE
UTLAND
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We create digital products and services and unleash a culture of innovation to make you future
capable. We are 600+ innovators, builders and
change agents who co-creates and lead the way
to a resilient future.

connect:

Hos oss finns även FLSC (Flygvapnets Luftstrids
simuleringscentrum) som är en världsledande
simuleringsanläggning för bemannad luftstrid,
många-mot-många.

TRAINEE

Futurice is an international digital engineering
and innovation company.

Sverige, Finland, Norge,
Storbritannien, Tyskland
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GIESECKE & DEV.
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development,
Digitalization, Banking
and Finance, Security,
Telecom

IT, Digitalization,
Entertainment,
Utbildning

Antal anställda

Antal anställda
10000

Kontakt

career.gdsems@gi-de.
com

connect:
gi-de.com

Giesecke+Devrient
@gieseckedevrient
@gieseckedevrient

HELTID
DELTID
SOMMAR

HELLO WORLD!

130
G+D Mobile Security is a global company who
manages and secures billions of digital identities
throughout their entire life cycle. Our products
and solutions are used by commercial banks,
mobile network operators, car and mobile device manufacturers. G+D Mobile Security is
a technology leader in its markets and holds a
strong competitive position.
With G+D, you get the possibility to develop
yourself and to deliver good solutions to our
customers. At our office in Stockholm, you will
find a high performing international environment, great colleagues and the chance to make a
difference in your area of expertise.
Every year, we welcome a group of newly examined software developers to our talent program!
In our program we give you the possibility to
learn everything from working agile to moderna
Java development.

Kontakt

info@helloworld.se

connect:

helloworld.se
Hello World
@helloworld.
se.sweden
@helloworld_se

HELTID
DELTID
SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Vi finns i 25 länder över hela världen

UTLAND

TRAINEE

HELLO WORLD! är en allmännyttig ideell förening som med läger och meetups uppmuntrar och
sprider intresse och kunskap om naturvetenskap,
teknik, innovation och konst med digitala verktyg.
Borde inte de människor som skapar våra digitala världar och framtidens teknologi, vara en
spegelbild av de som sedan använder den? Så är
det inte idag.
Därför ägnar Hello World! särskilt mycket energi
och fokus på att skapa bättre förutsättningar för
att ALLA ska ha möjlighet att intressera sig för
digitalt skapande, och genom riktade satsningar
verkar vi för mångfalden inom dessa yrkeskategorier.
Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa
kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik
och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Sverige

UTLAND
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IF P&C INSURANCE
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

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

Antal anställda
850

Kontakt

per.ol-ers@if.se

connect:
if.se

If Insurance
@ifskadeforsakring

KING
IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Entertainment

Antal anställda
2000
If IT is 1100 people creating the knowledge hub
of digital services for the largest fintech company within insurance in the Nordics - If P&C Insurance. If IT develops our new digital platform
Waypoint – one of the largest .NET program in
the Nordics. We have mature DevOps Teams developing, operating and deploying in Cloud supported by an Agile ALM process on Azure.

Kontakt

In our own Tech Lab we work in the forefront
of technologies i.e. AI, Bots, Micro services and
Machine Learning et al. If IT is a central part of
making the digital customer journey undifficult.

connect:

students@king.com

king.com
King

We bring moments of magic to hundreds of
millions of people every single day. We create
unforgettable games that are loved around the
world. We take the art and science of gaming
to the next level through curiosity for the unexplored, passion for games, respect for each other, and love for our players.
Join us! Together, we’ll create new experiences
that raise the bar, delight billions of people, and
redefine the world of games again and again.

@king
@lifeatking

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Sverige, Norge, Finland, Danmark,
Lettland

TRAINEE
UTLAND
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TRAINEE

Sweden, UK, Spain, Germany, US

UTLAND
20

NETLIGHT
Verksamhetsområden
IT, Software
development,
Machine learning/
AI, Digitalization,
Banking and Finance,
Web development,
MedTech, Consulting,
Entertainment, Security

Antal anställda
1400

Kontakt

julia.sjoberg@netlight.
com

connect:

netlight.com
Netlight Consulting
@netlightconsulting
@netlightconsulting

HELTID
DELTID
SOMMAR

NORE TECH.
Verksamhetsområden
Software development,
Banking and Finance,
Web development,
Consulting

Antal anställda
25
We know that if you want to be on the forefront
of digitalisation and IT you have to rely on people. That is why we have an organisation built
on trust and responsibility, with a comprehensive personal development program. We offer
a unique community and career development
in an international environment. Our flat network organization is characterized by high engagement and personal responsibility along with
companywide cooperation, where every employee is matched with a personal mentor and
career coach.
As a top ranked IT consultancy company, we
work with some of the most significant companies within the forefront of digitalization, employing more than 1000 people in Stockholm,
Oslo, Helsinki, Copenhagen, Munich, Hamburg,
Berlin, Frankfurt 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.

Kontakt

marten.sundling@
noretech.se

connect:
noretech.se

Nore Technology

HELTID
SOMMAR

INTERNSHIP

INTERNSHIP

UTLAND
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Vår produkt är byggd på .NET-plattformen i F#
och C#.

DELTID
EXJOBB

Sweden, Germany, Norway, Finland,
Denmark, Switzerland

Genom vår produkt Consilio effektiviserar och
kvalitetssäkrar våra kunder sin rådgivningsverksamhet. Samtidigt erbjuds rådgivarna ett kraftfullt säljstödsystem och en avsevärt minskad administration.
Vi gör det komplicerade enkelt. Får någonting
svårt att bli lätt.

EXJOBB
TRAINEE

På Nore Technology förenar vi kompetens inom
mjukvaruutveckling, finansiell rådgivning, tillämpad matematik och konsulting. Och vi investerar
i kvalitet och långsiktighet. Vårt mål är att leverera marknadens bästa lösningar för automatiserad finansiell rådgivning.

TRAINEE
UTLAND

Vi är lokaliserade i Sverige med
kunder i Sverige och Holland.

22

OMEGAPOINT
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Machine learning/
AI, Digitalization,
Web development,
Consulting, Security,
Information security

IT, Software
development,
Digitalization, Banking
and Finance, Consulting

Antal anställda

Antal anställda

130000

175

Kontakt

trainee@omegapoint.se

connect:

omegapoint.se
Omegapoint

ORACLE

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.

@omegapointab

Kontakt

jesper.wilhelmsson@
oracle.com

connect:
oracle.com
Oracle
@oracle

@omegapointse

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sverige

UTLAND

TRAINEE

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.

Globalt

UTLAND
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SAAB AB

SAVELEND

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development, Security

Software development,
Digitalization, Banking
and Finance, Web
development

Antal anställda
17500

Kontakt

info@saabgroup.com

connect:

saabgroup.com
Saab
@saabtechnologies

Antal anställda
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.

34

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.

connect:

Kontakt

jobb@savelend.se

savelend.se
Savelend Sweden
AB

@saab

@savelend

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

@savelendab

INTERNSHIP

Saab has employees mainly in
Europe, South Africa, the U.S,
Australia and Brazil.

TRAINEE
UTLAND
25

Savelend är ett fintech-bolag med 35 anställda,
fördelade på tre kontor i Sverige och Polen. Vår
verksamhet utgår från vår investeringsplattform
Savelend och vårt faktureringssystem Billecta.
Plattformen Savelend kopplar samman investerare, både på retail- och institutionell nivå med
låneförmedlare som behöver finansiera sina
krediter. Billecta automatiserar hela kundens
faktureringsflöde och hjälper dem att både ta
betalt och få betalt.
Vårt team är väl spritt sett till kön, ålder, kompetens och erfarenheter. Några av oss är föräldrar,
några är spelnördar, en tatuerar på fritiden, en
annan odlar tomater. Vi är en mängd olika individer, men det vi har gemensamt är ett driv för
vår verksamhet och att vilja utvecklas tillsammans.

INTERNSHIP
TRAINEE

Sverige, Polen

UTLAND
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SCANIA

SCHIBSTED

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

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

Antal anställda
50000

Kontakt

student@scania.com

connect:
scania.com
Scania
@scaniasverige
@scaniacareer

HELTID
DELTID
SOMMAR

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

Scania is a world-leading provider of transport
solutions. Major global trends have a radical
impact on the ecosystem of transport and logistics. Scania’s focus is to combine continued
excellence in the core business with developing our organisation, our products, services and
new business models to become the leader in
the shift towards a sustainable transport system,
creating a world of mobility that is better for
business, society and the environment.
With 50,000 employees in about 100 countries,
during 2019 we delivered 91 680 trucks, 7 777
buses and 10 152 industrial and marine engines
Scania is one of the world’s first heavy vehicle
manufacturer to sign up to the most ambitious
science-based targets, and one of only 87 companies around the world to have done so in time
for the Climate Action Summit in September
2019.

Antal anställda
5000

Kontakt

rekrytering@schibsted.
se

connect:

schibsted.com
Schibsted
@schibsted

HELTID
DELTID
SOMMAR
EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Europa, Asien, Afrika, Sydamerika
och Oceanien

UTLAND
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We are always looking for tomorrow’s talent and
we are always interested in getting in touch with
ambitious and driven people. There’s nothing
more exciting than students who challenge us to
rethink things! We hope that we will meet you
during D-dagen in November.

@schibstedgroup

EXJOBB
TRAINEE

Schibsted is the largest media group in Scandinavia and consists of several leading consumer
brands and products such as Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Lendo, Blocket, Omni, and Let’s
Deal - just to name a few.

TRAINEE
UTLAND

Sverige, Norge, Finland, Polen,
Danmark
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SENTOR

SIGMA YT

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT Security

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

Antal anställda
80

Kontakt

michelle.nilsson@
sentorsecurity.com

connect:
sentor.se

Sentor MSS AB

HELTID

Sentor är ett IT-säkerhetsföretag som arbetar
med säkerhet på alla nivåer.

Antal anställda

I våran övervakningscentral (SOC) bedriver vi
övervakning och spårning 24/7/365 för att
identifiera och förhindra angrepp

Kontakt

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 - vi gör allt ifrån klassisk penetrationstestning till social engineering uppdrag.

connect:

Informationssäkerhetsavdelningen hjälper
kunder med sin säkerhetsstrategi och att
identifiera och uppfylla säkerhetskrav enligt en
mängd olika regelverk, inkl. PCI-DSS,
ISO27001 och GDPR.

200

youngtalent@sigma.se

sigmayoungtalent.se
Sigma Young Talent
@sigmayoungtalent
@sigmayoungtalent

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sverige, Norge, Finland

UTLAND

Sigma Young Talent startade sin verksamhet
2014 och är specialister på en sak – unga talanger inom IT. Vi hjälper företag att växa och att
framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många
välkända aktörer som är marknadsledande inom
sina respektive branscher.

TRAINEE

Sverige

UTLAND
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SKATTEVERKET

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden
IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Digitalization, Web
development, Security

Antal anställda

10500

connect:

skatteverket.se
Skatteverket
@skatteverketomoss
@skatteverketomoss

HELTID

SOPRA STERIA

Hos oss är du med och skapar samhällsnytta genom att utveckla smarta lösningar för alla som
använder våra tjänster.
Du ingår i ett agilt team och tillsammans planerar
och ansvarar ni för leveransen, från att förstå användarens behov, designa och bygga en lösning,
till produktion och incidenthantering. Du får
möjlighet till varierande arbetsuppgifter med utvecklingsmiljöer som omfattar flera generationer
av teknik, plattformar och verktyg. Hos oss arbetar utvecklare, analytiker, testare, specialister
med flera.
I vår monter berättar vi mer om hur det är att
jobba på Skatteverket. Vi erbjuder också exjobb.
Varmt välkommen!

IT, Software
development,
Machine learning/
AI, Digitalization,
Web development,
Consulting,
Entertainment, Security,
Design

Antal anställda
46000

Kontakt

petra.fekete@
soprasteria.com

connect:

soprasteria.se
Sopra Steria
@soprasteria.se
@soprasteriagraduate_se

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP
Skatteverket finns på ett hundratal
orter i landet.

UTLAND
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I världen är vi mer än 46 000 medarbetare, varav
450 av oss finns här i Sverige. Vår starka kultur
bygger på samverkan och teamwork och genom
att dela med oss av vår kunskap och vår positiva
kultur bygger vi långsiktiga relationer med både
medarbetare och kunder.
Hos oss finns en unik kombination av erfarenheter och kompetenser som gör att vi kan hjälpa
till med allt från affärs-och verksamhetsutveckling till systemutveckling, design, testning, driftsättning och daglig förvaltning av IT-system.

HELTID

DELTID

TRAINEE

Vi är ett internationellt IT-konsultföretag som är
ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer.

TRAINEE

finns i 25 länder världen över

UTLAND
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SUBSET AB
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development,
Consulting, Security

IT, Security

Antal anställda
700

Antal anställda
25

Kontakt

kontakt@subset.se

connect:
subset.se

Subset AB

SVENSKA KRAFTNÄT

Subset jobbar med systemutveckling åt Sveriges hårdaste kravställare, till exempel inom samhällskritisk verksamhet, försvarsindustrin och
finansvärlden.
Vårt arbete är viktigt på riktigt. Som systemutvecklare skapar vi extremt säkra system och
utvecklar egna produkter. Som granskare
kvalitetssäkrar vi komplexa IT-projekt, ger råd
inom IT- och informationssäkerhet och hittar
sårbarheter i våra kunders system.
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 jobba oss.

Kontakt

student@svk.se

connect:
svk.se

Svenska Kraftnät
@svenskakraftnat

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sverige

UTLAND

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar
för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Vi ansvarar för att handeln med el kan ske
så smidigt som möjligt i Sverige och med andra
länder i Europa. Vi övervakar och styr kraftsystemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att möta samhällets behov av el.

TRAINEE

Sverige

UTLAND
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SVT

SYNTRONIC

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development,
Machine learning/AI,
Digitalization, Web
development, UX,
Streaming

Antal anställda
2100

Kontakt

svti-jobb@svt.se

connect:
svti.svt.se
SVT
@svtinteraktiv

IT, Software
development, Machine
learning/AI, MedTech

Antal anställda
1300
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. We are funded by a
compulsory license fee.
In total the digital section of SVT has about 170
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. To students we offer internship
and possibility to do your master thesis at SVT.

Kontakt

student@syntronic.com

connect:

syntronic.com
Syntronic AB
@syntronicgroup

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sverige

UTLAND

TRAINEE
UTLAND
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Vi söker dataingenjörer som vill utveckla morgondagens teknik tillsammans med oss!
Syntronic är ett globalt designhus bestående
av 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.
Våra kontor finns i Gävle, Göteborg, Linköping,
Lund, Kumla, Sandviken, Stockholm samt världen
över.
Klicka gärna in i vår monter och chatta med oss!

Sverige, Indonesien, Japan, Kanada,
Kina, Malaysia och USA.
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TOPGOLF SWEDEN
Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

IT, Software
development, Machine
learning/AI, Web
development, Hardware
Development, Games
Industry, Media
Technology

IT, Software
development,
Machine learning/
AI, Digitalization,
Web development,
Consulting

Antal anställda

Antal anställda
65

Kontakt

jobs@toptracer.com

connect:

toptracer.com
Toptracer
@toptracer

VISMA

11000
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
hard-ware? Come talk to us and find out more!

Kontakt

kajza.zellman@visma.
com

connect:
visma.se

Visma
@vismasverige

@toptracer

@vismasverige

HELTID

HELTID

DELTID

DELTID

SOMMAR

SOMMAR

EXJOBB

EXJOBB

INTERNSHIP

INTERNSHIP

TRAINEE

Sweden, USA, Japan, UK

UTLAND

TRAINEE
UTLAND
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Visma levererar programvara som förenklar och
digitaliserar affärsprocesser inom såväl privat
som offentlig sektor. Vi finns i hela Norden, i
Benelux, Centraleuropa och i Östeuropa. Vi är
ett av Europas ledande programvaruföretag.
Vi tror på möjligheten för människor att skapa stordåd med hjälp av teknik. Genom våra
tekniklösningar hjälper vi dagligen nästan en miljon kunder att driva sin verksamhet. Vi ger dem
ett försprång gentemot konkurrenterna och vi
ger dem mer tid över att fokusera på det som är
viktigast.

Vi finns i hela Norden, i Benelux,
Centraleuropa och i Östeuropa.
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