
eWork Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50 000 konsulter erbjuder eWork 
specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. eWork har idag 120 anställda med verksamhet i 
alla nordiska länder. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX och dess huvudägare är Salénia, Magnus Berglind 
och Investment AB Öresund. eWork har ramavtal med över 130 kunder bland Nordens ledande företag i de flesta 
branscher. 
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eWork tecknar nordiskt ramavtal med Posten Meddelande AB 
 
eWork har tecknat ett nordiskt avtal med Posten Meddelande AB (Posten) och är den enda 
leverantören som får ta emot uppdragsförfrågningar på samtliga områden inom IT. Avtalet 
omfattar områdena IT- Service Management, Leda, Styra & Verksamhetsutveckling, 
Arkitektur, Systemutveckling och Digitala kanaler. Avtalet inkluderar samtliga bolag inom 
PostNordkoncernen och gäller från och med den 25 maj 2012 och sträcker sig till 2014. 

eWork är en komplett konsultleverantör och eWorks affärsmodell innebär att köparna snabbt får 
konsulter med en optimal kompetens på plats. eWork är avtalspart och sköter all administration 
kring uppdragen. eWork är också en långsiktig strategisk samarbetspartner i kundföretagens arbete 
med att utveckla och effektivisera sin konsulthantering. eWork har idag över 2500 konsulter på 
uppdrag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

– Som nordisk konsultleverantör är eWork stolta och glada över att vara den enda som tar emot 
uppdragsförfrågningar från Posten på samtliga områden inom IT säger Claes Ruthberg, vd och 
koncernchef, på eWork Scandinavia AB. Vi ser det som en stor fördel att vi har lokalkontor på de 
platser där Posten verkar vilket ger oss möjlighet att erbjuda den absolut bästa kompetensen och 
samtidigt bevisa vår lokala leveranskapacitet. eWork och Posten har ett långt samarbete bakom oss 
sedan 2005 och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Claes Ruthberg. 

eWork har avtal med över 130 stora nationella och internationella företag och finns representerade i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. 

För ytterligare information kontakta:  

Claes Ruthberg, vd och koncernchef, eWork Scandinavia AB (publ) 
+46 8 50 60 55 00 E-post: claes.ruthberg@ework.se 


