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System Verification öppnar nytt kontor i
Lund
Förra året etablerades ett nytt kontor i Sarajevo. Nu blir det geografiska
steget mindre, men möjligheterna desto fler. När System Verification öppnar
kontor i Lund bedömer man att närheten till kunder och de egna
medarbetarna ska stärka deras position i regionen.
”Lund har varit vår hemmamarknad sedan starten 2002 och vi har flera av
våra största kunder som Alfa Laval, Gambro, Sony, QlikTech och Axis
Communications där. Ökad närvaro i Lund underlättar samarbetet och ger
bättre möjlighet till nya kontakter. Vi vill också göra det lättare att träffa våra
medarbetare i Lund,” säger Hamdija Jusufagic, vd på System Verification.

”Vi är glada att hälsa ett av regionens mest spännande it-företag System
Verification välkomna till Ideon Gateway,” säger Magnus Andersson,
fastighetschef på Wihlborgs.
Det nya kontoret ligger i Ideon Gateway, en 19 våningar hög kontorsfastighet
med anknytning till innovationshuben Ideon. Ideon Gateway byggdes 2012
och består av två byggnader där den ena rymmer kontor och den andra ett
Elite hotell. Totalt finns 700 arbetsplatser fördelat på kontor i olika storlekar
samt ett modernt kontorshotell. På bottenplan finns restaurang och bistro.
Ansvarig för kontoret är Bobby Kociski, som sedan många år arbetar som
Business Unit Manager på företaget. System Verification flyttar in den 1
september 2014.

Vi är Sveriges ledande QA-bolag och experter inom kvalitetssäkring av ITsystem. Vi erbjuder analys, kravhantering, test, utveckling och
mjukvaruverktyg i ett helhetsåtagande, Managed Services, eller som enskilda
konsulttjänster. Vi har även kurser inom krav och test. Våra kunder finns inom
bank & finans, IT, telekom, life science, säkerhet, industri, fordon och
försvarsindustrin. Vi är drygt 185 medarbetare i Malmö, Göteborg, Stockholm,
Köpenhamn och Sarajevo. Sedan 2010 är vi kvalitetscertifierade enligt ISO
9001.
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