Yuliya Alsop, Unit Manager Software & Embedded Design, foto: Anna-Karin Hulth

2019-05-06 14:43 CEST

Sigma Technology förstärker kompetens
inom mjukvarudesign och inbyggda
system
Sigma Technology har väsentlig erfarenhet inom området för mjukvarudesign
och inbyggda system. För att möta den växande efterfrågan från våra kunder
startar nu Sigma Technology Systems sin andra enhet i Göteborg. Den nya
enhetschef är Yuliya Alsop. Yuliya har tidigare arbetat i organisationen som
informationsingenjör och projektledare. Nu kommer hon att dela med sig av
sin passion för teknik och människor med sina anställda och kunder.

Sigma Technology Systems är en del av Sigma Technology Group och
erbjuder team och konsulter inom mjukvarudesign och inbyggda system.
Företaget fokuserar på att leverera kompletta servicelösningar inom
mjukvaruutveckling och inbyggda system till våra kunder samt att säkerställa
en snabb upptrappning och ett smidigt samarbete med kunderna.
Yuliya Alsop har alltid drömt om en karriär inom teknik och ingenjörskonst.
Efter att ha samlat på sig erfarenheter från industrin i rollerna som
informationsingenjör och projektledare är hon nu ivrig på att ta sig an
uppgiften att leda en enhet.
– Enda sedan jag var liten har jag varit uppslukad av teknik. Min andra
passion har alltid varit människor. Jag föredrar en öppen och rak dialog och
det är något som jag alltid sökt från mina kollegor, och från och med nu även
från mina anställda. Jag tror att det är det enda sättet att bygga förtroende
och lyckas tillsammans som ett team, säger Yuliya.
Som enhetschef kommer Yuliya att hitta skickliga experter som kan stötta
företaget i dess mål att bli ledande i att kunna erbjuda konsulttjänster till
företag inom mjukvaruutveckling och inbyggda system i regionen. Hon
tillägger:
– Min plan är att fortsätta utveckla relationerna med nuvarande kunder men
också att bredda vår kundbas för att uppfylla målet med beständig och
hållbar tillväxt.
Sigma Technology Systems har lyckats växa från 1 till 125 anställda på två år.
Kontor har öppnats i Karlskrona, Karlshamn, Göteborg, Stockholm och
Linköping. Under de kommande 1–2 åren siktar företaget på att nå 200
anställda.
Vill du arbeta med oss? Kontakta Yuliya Alsop via
yuliya.alsop@sigmatechnology.se.

Sigma Technology Group är en del av Sigma Group och en global leverantör
av produktinformation, embedded & software design samt
oﬀshoreutveckling. Vi är experter med passion för teknik och information och
vi sätter en stolthet i att alltid förbättra våra leveranser. Vår leveransﬁlosoﬁ

är ”Local Drive – Global Strength”, och därför har vi kontor på många orter i
världen för att vara nära våra kunder. Mer information finns på
sigmatechnology.se.
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 4400
medarbetare i 14 länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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