“Ett
besök
på
“Ett besök på
framtid
framtid
kan
vara
vägen
kan vara vägen
till
allt
från
till allt från
sommarpraktik
sommarpraktik
till
till
examensarbete
xamensarbete
och
och
drömjobb.
”
drömjobb.”
- Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde

VAD BETYDER SYMBOLERNA
I HÄFTET?
Företagen på Framtid söker efter DIG!
För att lättare ta reda på vilka programstudenter de olika företagen söker och
vilka typer av jobb företagen erbjuder kan du navigera med hjälp av de olika
symbolerna som förklaras nedan.
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ADECCO
Adecco är världens största HR-leverantör och ett av Sveriges
mest framstående bemanning – och rekryteringsföretag. Vi erbjuder lösningar inom ledarskap- och kompetensutveckling, karriäromställning och Change Management. Vår viktigaste tillgång
är du, vår kvalificerade medarbetare. Din arbetsdag kommer att
vara varierad med nedslag i många nya branscher, miljöer och
system. Din erfarenhetsbank kommer att växa, liksom ditt sociala
och professionella nätverk. Vi är rikstäckande med över 50 kontor
och vi binder samman våra 5000 konsulter med svenskt näringsliv och den offentliga sektorn. Adecco kan erbjuda dig intressanta
uppdrag på attraktiva företag, till tjänster som aldrig kommer ut på
den öppna marknaden. Vi jobbar med små lokala företag till stora internationella koncerner i mer än 60 länder och varje år får 3
miljoner människor jobb via oss. Adecco är ett Fortune Global 500
företag med sitt globala huvudkontor i Zürich, Schweiz.

KONTAKT
www.adecco.se

A3

/adecco.student.sverige

adeccosverige
@jobbadecco
/adecco-sverige
adeccosverige
www.framtid.me

Akademikerförbundet SSR är ett fackförbund, men vi är också ett
yrkesförbund. Det innebär att vi arbetar aktivt med att höja statusen på din akademiska kompetens och möjligheterna till professionell yrkesutövning på arbetsmarknaden. Din kompetens som
akademiker är värdefull och vi anser att du ska värderas därefter
på arbetsmarknaden. Med 67 000 medlemmar har Akademikerförbundet SSR kraften att påverka samhällsdebatten och arbetar
med individuell service som ett stöd för dig i din karriär.

KONTAKT
/akademikerforbunderssr

G1

akademssr
@akademssr
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AP&T has been developing high-quality production solutions for
the sheet metal forming industry for over 50 years. Today we are
a global player that focuses on sustainable solutions for customers that are primarily active in the automotive, climate & energy
and roof drainage industries. Our headquarters, development activities and the majority of our production are located in Sweden,
while we have sales and service representation all over the world.
AP&T has been part of Fairford Holdings since 2009.
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KONTAKT
www.aptgroup.se
/AutomationPressesTooling
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Asitis
AB
was
founded
in
Skövde
in
2002
by
two
entrepreneurs; Thordur Erlingsson and Joakim Rickardson. Initially the
company’s
focus
was
on
service
to
debt
collection
companies. Throughout the years, Asitis debt collection specialists has taken care of the largest data conversion missions that has
taken place within the debt collection area in Scandinavia. In 2003
development
of
the
factoring
system
Asitis
Finance
was
initiated with a first sale to a pilot customer during 2004. Since
then numerous Asitis Finance installations have been made in
Sweden, Finland, Norway and Iceland. Asitis Finance is now the leading solution for ledger financing on the Scandinavian market. In
our modern premises at Gothia Science Park we have created an
inviting environment for creativity and job satisfaction. Catch us Friday
happy hour to play some “Call of Duty”, ping-pong or pool.
Our freezer is always stocked with ice-cream and you are never far away from a refreshing soda. To keep our bodies happy we
provide our employees health insurance, massages every month as well as
qi-gong every week. Having fun at work and constantly engaging in new exciting challenges are the keys to our success. The decision paths are short
and the management always listens to new ideas. Want to join us? Welcome
to visit the Asitis stand to get to know us better!

Företagspresentation kl.10.00-10.15 i G110

KONTAKT
www.asitis.se
/AsitisAB

A9b

/asitis-ab
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CEJN is a leading global niche company with local presence
providing innovative quick connect solutions, adding value and
productivity to customer applications and processes. CEJN is
committed to high quality products with focus on performance,
safety and environment, secured through own development and
production in a spirit of continuous improvements of processes,
technologies and products. CEJN is an independent family owned
business with its roots in Sweden since its start in 1955. CEJN
is committed to maintaining its high standards of responsibility
towards our customers, employees and the environment.

KONTAKT
www.cejn.com

A5

/cejn-ab
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CGI is a Canadian global information technology (IT)
consulting, systems integration, outsourcing, and solutions
company headquartered in Montreal, Quebec, Canada.

KONTAKT
/cgisverige

G7

@cgi_se
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Falköpings kommun- den goda arbetsplatsen. Det goda
livet är Falköpings vision om det hållbara samhället, inom den
sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar
utveckling. Falköping ska vara en bra kommun att
besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som
organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska
behandlas rättvist och lika, våra relationer kännetecknas av öppenhet,
respekt och ett gott bemötande, vi uppnår goda resultat genom
effektivitet och samverkan. Det är du som medarbetare i Falköpings
kommun som fyller orden med värde, i dina möten med
människor. Falköpings kommun värdesätter tydligt utveckling av
verksamhetenochmedarbetarna.Villduvaraendelavvårframgångsrika
organisationochvaramediutvecklingenavdetframtidaFalköping-tadå
chansen och bli en av oss!

KONTAKT
www.falkoping.se

G3
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FEO Media is the creative powerhouse behind QuizClash (“Quizkampen”) - the internationally successful mobile quiz app. Addictive learning is the code of conduct behind all our products as we
aim to deliver games that are educational, social and, above all,
fun. FEO Media was founded in 2012 by two sets of brothers with
tech- and programming backgrounds. Since then, FEO Media has
evolved into a 50+ team of people that is as diverse as our market.
With presence in over 20 countries, the secret to our success is
maintaining highly localized content to exceed our users’ expectations - for all versions of our games. At FEO Media, we believe
that our strength lies in our individual differences, that freedom
generates creative magic, and that team spirit prevails above all
else.

KONTAKT
www.feomedia.com

A4

/FeoMedia
feomedia
@feomedia
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Ghost Games is an EA studio in Gothenburg where we develop and
evolve Need for Speed for HD platforms. As part of EA, we enjoy
a global and multicultural work environment and employ people
from all over the world to come work with us.

KONTAKT
www.ghostgames.com
/GhostGamesEA

A6

@GhostGamesEA
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Välkommen till Handelsbanken! Vårt sätt att bedriva bank
skiljer sig en del från våra kollegor. Nyckeln till framgången är
vår starkt decentraliserade organisation. För kundens del innebär
detta personlig service och snabba beslut. För dig som medarbetare
innebär det ett stort förtroende med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi har en stor intern arbetsmarknad som gör det möjligt att pröva
nya utmaningar, nationellt och internationellt. Vi tänker långsiktigt
och uppmuntrar våra medarbetare att ständigt prova olika roller
under karriären hos oss.

KONTAKT
D2
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www.handelsbanken.se/karriar

Hypergene levererar ett sammanhållet stöd för ekonomi- och
verksamhetsstyrning som hjälper beslutsfattare att planera,
genomföra och följa upp sin verksamhet. Företaget grundades
år 2000 och är i stark tillväxt med drygt 100 anställda. Bland
kunderna finns Skövde Kommun, Göteborgs Stad, SSAB, TV4,
Lunds universitet, Kungliga Hovstaterna och Upplands Motor.
Hypergene arbetar även med drygt 50 av landets kommuner.

KONTAKT
/hypergene-ab

B1
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KONTAKT
www.his.se

InExchange startade redan 2008 med att förenkla e-faktura för alla
företag i Sverige. Idag erbjuder vi flera innovativa tjänster genom
InExchange Network allt från inköp, fakturahantering till Business
Intelligence.

Företagspresentation kl.14.30-14.45 i G110
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KONTAKT

Jusek is a Swedish Union of University Graduates of Law,
Business Administration and Economics, Computer and Systems
Science, Personnel Management and Social Science. Our main
task is to reinforce the competitive edge and the position of our
member groups and individual members in the labour market. By
supporting members in various ways in issues such as wages,
careers and employment terms and conditions we aim to
strengthen their competitive edge in the labour market.
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KONTAKT
www.jusek.se
/JusekStudent
jusek

www.framtid.me

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra
transporter samt göra brottsutredningar i brottmål. Uppgifterna ska
utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott
förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humanitet och
respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att
kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.

KONTAKT
B2a

www.framtid.me

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi
& skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

KONTAKT
www.lrfkonsult.se

A9a
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Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder
försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som
arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. För oss är det viktigt med nöjda kunder som
valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde
som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till
godo. Vi har som ambition att alltid finnas nära våra kunder. Därför
har vi alla kundkontakter på plats lokalt i Skaraborg. Men kanske
allra viktigast är att vi finns där våra kunder finns och bryr oss när
det händer något plötsligt och oförutsett, om de till exempel drabbas av en skada. Då ger vi våra kunder trygghet i samarbete med
lokala underleverantörer; på så sätt stannar också jobben kvar i
Skaraborg. Vi har kontor i Skövde, Mariestad, Lidköping, Skara,
Vara, Falköping, Habo och Tidaholm. Vi söker dig som är målinriktad, har drivkraft och affärsmässigt tänkande. Det är viktigt för
oss att ha en långsiktig och förtroendefull relation med kunderna.
Därför är det väsentligt att du är en god lyssnare, kan sätta dig in
i kundens behov och ge kvalificerad rådgivning. Dessutom måste
du tycka att försäljning är roligt.

KONTAKT
www.lansforsakringar.se/skaraborg

A2

/lansforsakringar.skaraborg

lansforsakringars
/lansforsakringar
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Hälso- och sjukvård i Mariestads kommun önskar rekrytera
sjuksköterskor.

KONTAKT
G2
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Mindius är en komplett webbyrå som tar ditt projekt från start till
mål. Vi erbjuder utveckling av webbplatser, webbapplikationer,
systemintegrationer och appar baserade på moderna ramverk.
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KONTAKT
www.mindius.se
/mindius
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Nordea är en bank- och finanskoncern.
“We want to be easy to deal with, relevant and competent,
anywhere and anytime where the personal and digital relationship
makes Nordea a safe and trusted partner”
“When people strive to reach their goals and realise their dreams,
our aim is to be there to provide a relevant financial solution.”

Företagspresentation kl.13.00-13.45 i G111

KONTAKT
D1
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www.nordea.se

Novarto is a software consulting company with proven expertise in
providing businesses with quality solutions based on SAP Customer Engagement & Commerce (hybris Commerce and Marketing,
SAP Cloud for Customer and SAP CRM). Novarto also provides
SAP SuccessFactors HCM solutions, the leader in cloud solutions
for Human Resources, and Custom solutions and Services based
on SAP HANA Cloud Platform, YaaS and SAP NetWeaver. The
offices of Novarto are situated in Lidköping (Sweden) and in Sofia
and Plovdiv (Bulgaria). Novarto is a SAP Preferred Global Supplier
and a SAP hybris partner and our extensive list of clients includes
more than 30 well-known global and local companies.

KONTAKT
www.novarto.se

B2b

/novarto-nordic-ab

www.framtid.me

Parker Hannifins årliga försäljning på 11 miljarder USD
verksamhetsåret 2016, gör oss till världsledande i
teknologier inom ”motion and control” för mobila maskiner, industri och
flygindustri. Företaget bedriver verksamhet i 49 länder runt
om i världen. Parker har ökat de årliga utdelningarna till
aktieägarna i obruten följd under 60 räkenskapsår. Det gör Parker
till en av de fem bästa företagen i S&Ps 500-index som ökat sin
utdelning under en längre period. Anställda i Sverige: (55000
anställda globalt) 820 i Sverige Verksamhetsorter i Sverige: Borås,
Trollhättan, Stockholm, Malmö, Skövde, Mölnlycke, Falköping

KONTAKT
G6
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Piktiv is an ambitious and forward-thinking software consultancy
with experts in developing great solutions to our customers challenging problems. We tackle complex, demanding systems where
the requirements for performance, security and experience are
tough. Many of our customers are in the gaming, finance and experience industries. We are growing and are looking for bright developers that are looking for a great place to work in order to learn
and grow themselves and their skills.

Företagspresentation kl.13.15-13.30 i G110

KONTAKT
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Gör skillnad i en stad som växer! Skövde kommun är en av
Skaraborgs största arbetsgivare med över 4400 medarbetare, som
alla jobbar för att underlätta och skapa en bra vardag för Skövdes
invånare och besökare. Du som väljer att jobba hos oss får ett
meningsfullt jobb. Här kan du jobba med att utveckla staden, skapa förutsättningar för att bygga bostäder, ta hand om äldre och
funktionshindrade, utbilda barn och elever, smycka parker, leverera värme och vatten, laga mat eller lokaler och mycket mer. I takt
med att Skövde växer och vi blir fler äldre behöver vi också fler
medarbetare. Vi kommer att ha extra stort behov av bland annat
dessa yrken framöver: förskollärare, lärare åk 1-9, gymnasielärare,
socialsekreterare, SFI-lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, ingenjörer, fritidspedagoger, badmästare, kockar, chefer med mera.
Det finns hundratals yrken i kommunen och vi erbjuder drygt 700
lediga jobb/år.

KONTAKT
www.skovde.se

G8

/skovdekommun
skovdekommun
@skovdekommun
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Sjuksköterskeenheten i Skövde Kommun är arbetsgivare för
Sjuksköterskor och Distriktssköterskor inom den kommunala
sjukvården. Inom vårat arbete jobbar vi med alla Skövde’s invånare
som är i behov av sjukvård i hemmet. Detta innefattar patienter
mellan 18 och 100år med allt ifrån enklare insatser till avancerad
sjukvård. Vi är ca 100st fastanställda sköterskor och letar ständigt
efter vår nästa kollega. Är det du?

KONTAKT
G9
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Stunlock Studios was created in 2010 and is based in Skövde,
Sweden. The focus of the company is to deliver innovative and
fresh competitive online games.

KONTAKT
www.stunlockstudios.com

A1

/Battlerite
@battlerite
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Your life as an engineer starts now The Swedish Association
of Graduate Engineers welcomes you to our unique network of
144,000 members in a wide range of fields in engineering. As a
student member, we prepare you for your professional career with
everything from helping you to perfect your CV writing and interview skills to advice and support during your job search or studies
abroad. You also access salary statistics, career counseling, the
digital weekly magazine “Ny Teknik” and activities held at your university. Welcome to our booth to start your life as an engineer with
us!

KONTAKT
www.sverigesingenjorer.se
/SverigesIngenjorerStudent

A10

@ingenjorernastudent
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Tibro kommun söker sjuksköterskor till semestervikariat. Även
studenter från T5 är av intresse för oss då vi anställer“
undersköterske-resurser” under sommaren, som assisterar
sjuksköterskorna. Goda kunskaper i svenska, både i skrift och tal
är viktigt.

D5

www.framtid.me

KONTAKT
www.tibro.se

Unionen Student är medlemskapet för dig som siktar på
en karriär i det privata arbetslivet. Vare sig du kommer
arbeta inom teknik, ekonomi, data/IT, HR eller liknande så är vi
fackförbundet för dig Bli medlem för endast 100 kronor under hela
studietiden, så får du verktygen som hjälper dig landa drömjobbet efter
examen;CV-granskning,intervjuträning,lönestatistik,ochmycketmer.
Dessutom förmåner som kryddar livet som student lite extra på
vägen dit. Läs mer på unionen.se/student och bli medlem idag!

KONTAKT
www.unionen.se

G4

/unionenstudent
unionenstudent
@unionenstudent
/unionen
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At Volvo Cars, our vision is clear: “To be the world’s most
progressive and desired premium car brand”. We believe our
global success is driven by making life less complicated for
people, while strengthening our commitment to safety, quality and the
environment.

KONTAKT
www.volvocars.se
/volvocars

A7
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Powertrain Production i Skövde är en verksamhet med
anor från mitten av 1800-talet, som idag kan visa upp en
produktionsanläggning i världsklass. I Skövde tillverkas motorer och
motorkomponenter till AB Volvos globala industrisystem. Med hög
datoriserings-ochautomatiseringsgradinomsåvälgjutningsombearbetning,
montering och logistik skapar vi morgondagens energieffektiva
motorer och bidrar till Volvos vision- att bli världsledande inom
hållbara transporter.

KONTAKT
volvogroup

A8
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