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Sigma Rankas Som Sveriges Mest
Attraktiva Arbetsgivaren Inom ITKonsultbranschen
Varje år ber Universum svenska studenter att rösta på de mest attraktiva
svenska arbetsgivarna och sammanställer deras feedback i enkäten
FöretagsBarometern. Under 2021 röstade över 21 000 studenter och Sigma
rankas som den mest attraktiva arbetsgivaren inom IT-konsultbranschen
bland BSc Engineering studenterna.
Rankingen hos Universum betyder mycket eftersom den presenterar
resultatet från Sveriges största och mest omfattande talangundersökning,

FöretagsBarometern. Undersökningen analyserar feedback från studenter och
identifierar de företag som klättrat högst sedan förra året, de lovande
nykomlingarna, de bästa i branschen och de mest uppskattade arbetsgivarna.
FöretagsBarometern 2021 innehåller feedback från mer än 21 000 studenter
och analyserar vad som är viktigast för dem baserat på deras svar.
Undersökningen fick svar från studenter från 33 olika universitet inom olika
studieområden, som ekonomi, teknik, data/IT, samhälls- och naturvetenskap,
juridik, hälsa/medicin.
– Under den här mycket skiftande tiden är jag glad att vi kan behålla goda
relationer med våra anställda, som röstat fram oss bland de bästa arbetsgivarna
under 8 år i rad, samt ett rykte att vara en pålitlig arbetsgivare i studenternas
ögon. Sigma Group och Sigma Technologys vision är “Engineering the digital
revolution”, vilket gör denna utmärkelse viktig för att kunna locka till sig de bästa
talangerna. Vi välkomnar nya talanger som är villiga att utveckla morgondagens
teknik, säger Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology Group.
Tidigare i november 2020 utsågs Sigma Technology till den mest
rekommenderade arbetsgivaren och en av de tre bästa arbetsgivarna i Sverige
med röster från våra anställda. Att ha en så hög ranking internt och externt
bland framtida generationer av IT-specialister visar att vårt fokus på att skapa
en arbetsplats för människor, förenad av en vision om en bättre morgondag,
har gett resultat.
Om Sigma Technology
Sigma Technology Group, en del av Sigmagruppen, är ett privatägt globalt
teknikkonsultbolag med verksamheter runt om i Sverige samt Ungern, Kina,
Norge och Ukraina. Sigma Technology har kompetens och kapacitet inom
mjukvaruutveckling, inbyggda system, produktinformation och digitala
lösningar och har idag närmre 1,000 anställda utöver 1,200 anställda i
Ukraina. För mer information, besök www.sigmatechnology.se.

Sigma ägs av Danir AB och har ca 3,600 anställda och ett partnernätverk i nio
länder.

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 600
medarbetare i nio länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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