Rickard Alfredson, Tanja Cronqvist och Rashin Kabodvand startar tre nya bolag inom Sigma Technology Group för att vinna ITkampen i Stockholm.
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Sigma Technology storsatsar i Stockholm
inom Digitalisering och Cloud
Sigma Technology satsar på att vinna mark i Stockholm och erbjuda
förstklassiga tjänster inom digitalisering, cloud, systemutveckling,
mjukvarudesign och IT. Med redan befintlig närvaro i Sveriges huvudstad och
personalstyrka på över 2000 personer, startar Sigma Technology tre nya
bolag som kommer att fortsätta stödja kunder inom alla branscher från
industri, retail och FinTech till offentlig sektor på deras digitaliseringsresa.

2020 har varit en utmanande tid för svensk industri och samhället med
nedstängningar och lockdowns på grund av covid-19. Sigma Technology
valde att ändå genomföra sin strategi och under sen höst 2020 annonserades
en storsatsning med sju nya bolag med start under Q4 och Q1 2021.
Anledningen till detta är att Sigma Technology ser ett fortsatt ökat behov för
digitalisering och automatiserade lösningar bland sina kunder.
– Vi ser ett långsiktigt och nästan omättligt behov av kapacitet och
kompetens inom digitalisering och elektrifiering. Vi positionerar oss som en
av de främsta inom våra kundsegment och väljer nu att utöka vår affär
ytterligare för att svara upp mot de behov vi ser i marknaden. Vårt sätt att
organisera vår verksamhet är en framgångssaga där vi tillvaratar den energi
och drivkraft som entreprenörsdrivna bolag innebär,säger Carl Vikingsson, vd
för Sigma Technology Group.
– Vi såg att marknaden och våra kunder började återhämta sig och med
digitalt skifte till remote och digitala lösningar är smarta automations- och
mjukvarutjänster mer aktuella än någonsin. Vi startade två nya bolag i Malmö
och Göteborg under de sista månaderna av 2020 och har sett en riktigt stor
efterfrågan av tjänster inom digitalisering, elektrifiering och uppkopplade
enheter. Därför fortsätter vi med vår satsning och startar ytterligare tre bolag
i Stockholm, samt Malmö och Oslo, säger Johan Edlund, vice vd för Sigma
Technology Group.
Under januari och februari 2021 har Sigma Technology startat tre nya bolag i
Stockholmsregionen. Det är företagets största satsning någonsin i
huvudstaden och planen är att fortsätta förse kunder med förstklassigt utbud
av tjänster och kompetens inom IT och systemutveckling. Sigma Technology
har gjort nyckelrekryteringar och vd för de tre nya bolagen kommer från stora
IT-konsultbolag i Stockholmsregionen. De nya bolagen kommer att
komplettera Sigma Technologys erbjudande i huvudstaden inom IT, R&D,
produktinformation och lösningar för inbyggda system.
I samband med nyetableringen kommer Sigma Technology även flytta till nya
lokaler i hjärtat av Stockholm på Hornsgatan 1.
Ambitionen med de nya bolagen är att skapa över 300 jobb i Stockholm de
kommande tre åren.
För mer information, kontakta:

Johan Edlund, Vice VD, Sigma Technology Group,
johan.edlund@sigmatechnology.se, +46 761 181 569.
Nataly Lamkén, Kommunikationschef, Sigma Technology Group,
nataly.lamken@sigmatechnology.se, +46 725 194 048.

NYA BOLAG I STOCKHOLM
Rashin Kabodvand kommer att driva Sigma Technology Digital & Cloud
Solutions med fokus på Cloud, Automatisering och Digitalisering. Rashin har
över 7 års erfarenhet inom IT-konsultbranschen och över 10 års erfarenhet av
försäljning. Hon har arbetat med ledande företag inom telekom, privata och
offentliga sektorer och kommer senast från IT-konsultbolaget Cybercom där
hon var affärsområdeschef i Stockholm.
– Tekniken förändras och utvecklas för varje dag vilket gör att vi som ITleverantörer behöver anamma denna förändring och det gör vi genom att
erbjuda rätt kompetens i rätt tid. Jag tror definitivt Sverige är på rätt väg vad
gäller Cloud, däremot finns det fortfarande många organisationer och företag
som står inför utmaningar om hur, när och varför de ska till molnet,säger
Rashin.
Rickard Alfredson startar Sigma Technology Innovation, ett företag som
kommer att hjälpa kunder med förflyttningen i sin digitala transformation
med fokus på de senaste teknikerna inom systemutveckling. Rickard har
under sina 14 år i IT-konsultbranschen haft flertalet olika ledande
befattningar. Allt från leveransansvarig till konsultchef och under de senaste
åren som sälj- och affärsansvarig på Knowit i Stockholm.
– Under 2021 blir den digitala transformationen en avgörande del hos
företag och organisationer för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Förra
året var starten på ett paradigmskifte gällande vår syn av arbete på distans
och e-handel, stora delar av befolkningen i alla åldrar har ändrat sin
inställning och anpassat sig till det nya normala. En annan viktig aspekt i den
digitala transformationen är att utveckla nya och mera hållbara
affärsmodeller. Vi vill bli våra kunders samarbetspartner och tillsammans
skapa nya innovativa och hållbara IT-lösningar för att möta morgondagens
möjligheter och utmaningar,säger Rickard.

Tanja Cronqvist är ny vd för Sigma Technology Tech Network. Ett nätverk och
mötesplats för kunder och konsulter. Tanja har arbetat inom ITkonsultbranschen i olika ledande och säljande roller och har erfarenhet från
såväl startups som börsnoterade bolag. Tanja kommer senast från HiQ. Att
arbeta med människor och bygga relationer för att tillsammans göra dagens
– och morgondagens – tekniklösningar enklare med hjälp av teknik och att få
till en perfekt match vad det gäller kund och konsult är något som Tech
Network sätter stort värde på.
– Att lyckas matcha en eller flera konsulter för ett uppdrag är av yttersta vikt
för leveransen och deltagarna i teamet, allt måste stämma – inte bara rätt
kompetens för uppdraget utan personkemin är minst lika viktigt. På Tech
Network har vi en stor tillgång till duktig kompetens inom IT vilket gör att vi
inte behöver tumma på kvalitén utan vi vill leverera de allra bästa techkonsulterna till våra kunders behov och team så att vi tillsammans kan nå nya
höjder. Detta i en tid då digitalisering, hållbarhet och innovation ligger högt
upp på agendan hos många företag just nu, säger Tanja.
--OM SIGMA TECHNOLOGY GROUP
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 erbjuder spetskompetens i form av
expertkonsulter, offshore-leverans och utvecklingsteam. Teamleveranser
utgör ca 70% av affärsvolymen och genomförs i egna lokaler. Sigma
Technology har stor kompetens och kapacitet inom mjukvaruutveckling,
inbyggda system, produktinformation och digitala lösningar.
Sigma Technology Group har idag närmre 1,000 anställda utöver 1,200
anställda i Ukraina och omsätter ca 1,1 miljard kronor. Med de nya
satsningarna är målet för Sigma Technology att växa med 20% organiskt per
år och nå ca 2 miljarder kronor i omsättning till 2024. För mer information,
besök www.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 5 000
medarbetare i 13 länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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