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Sigma Technology samarbetar med Head
On Nails AB för att utveckla områdena
kompetensutveckling och uppföljning
Som den mest rekommenderade arbetsgivaren i Sverige 2020, uppmuntrar
Sigma Technology till karriärsutveckling och följer varje medarbetares resa
”från lärling till lärare” för att göra det enkelt att växa och utvecklas på Sigma
Technology. ”Vi delar Head on Nails viktiga mål att utveckla och
revolutionera varje persons livslånga utvecklingskurva och hur kompetenser
byggs upp och underhålls. Vårt team är också hedrade över att få ta över hela
ansvaret för plattformsutvecklingen från grunden – inklusive
frisläppningshantering och efterbearbetning i form av underhåll och

uppgraderingar”, säger Rashin Kabodvand, VD på Sigma Technology Digital &
Cloud Solutions.
Rashin Kabodvand förklarar varför det här samarbetet är viktigt för Sigma
Technology: ”Kompetensutveckling är oerhört viktigt i dagens samhälle.
Tekniken förändras från dag till dag och som IT-leverantör har vi ett ansvar
att förse våra kunder med rätt kunskap och kompetens i rätt tid. Likt många
andra arbetsgivare vill vi erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare
och jag tror att SkillUpTool är den perfekta lösningen för att möta tekniska
utmaningar och ser fram emot resan vi nu påbörjar tillsammans.”
Per Wigström, VD på Head on Nails kommenterar: “Vi letade efter en partner
som kan utveckla och underhålla SkillUpTool och Sigma Technology passar
perfekt i den rollen. Vi uppskattar deras breda molnkunskaper och
fullständiga förståelse för vår verksamhet.”

Om SkillUpTool
SkillUpTool är ett molnbaserat och AI-drivet verktyg för privata och offentliga
organisationer. Det är en innovativ tjänst för hantering av
kompetensutveckling, implementation och utveckling av
kompetensvaliderande aktiviteter, ett livslångt lärande och pedagogiska
metoder. Verktyget är uppbyggt på ett antal formella
kvalitetssäkringsprocesser och sammankopplar medarbetare, individer,
organisationer, utbildare och arbetsförmedlingar i ett dynamiskt,
samverkande nätverk som alla parter drar nytta av.

För mer information, kontakta Rashin Kabodvand, VD på Sigma Technology
Digital & Cloud Solutions, rashin.kabodvand@sigmatechnology.se, +4670
284 66 19

Om Sigma Technology
Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt
teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge,

Tyskland och Ukraina och som levererar internationellt till Europa, USA och
Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom
mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda
system samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och
utvecklingsteam.
För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se
Sigma ägs av Danir AB och har över 4000 anställda och ett nätverk av
partners i nio länder.
Om Head on Nails
Head on Nails grundades av personer med mångårig erfarenhet av
utvecklingsprocesser och metoder för effektiv och validerad
kompetensutveckling. De har arbetat med olika företag och utbildare inom
både den privata och offentliga sektorn, vilket har medverkat till individers
löpande, livslånga utveckling. Den nya digitala tekniken tillgängliggör deras
erfarenhet och kunskap globalt till företag, organisationer eller individer som
strävar efter att utveckla och validera sina kompetenser – oavsett om det
handlar om att bli mer konkurrenskraftig på marknaden, att bli en mer
uppdaterad och effektiv medborgare eller att använda det för personlig
utveckling.
För en fullständig beskrivning, besök headonnails.com

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 4 000
medarbetare i nio länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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