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Erfarna Sofia Sundqvist ny ortschef för 
Sogeti i Örebro 
Sogeti Sverige AB har tillsatt Sofia Sundqvist som ansvarig för företagets 
kontor i Örebro. Högst upp på hennes agenda finns att rekrytera nya 
medarbetare så snabbt som möjligt under året då företaget befinner sig i en 
expansiv fas.  

180208, Örebro – Sofia Sundqvist, 45 år, har en gedigen erfarenhet från IT-
branschen. Hon har verkat i IT-branschen i drygt 20 år, det vill säga hela hennes 
yrkesverksamma liv, och kommer närmast från det egna företaget Change4Growth. 

Sofia Sundqvist påbörjade sin karriär i IT-branschen som nätverkstekniker, system-
utvecklare och projektledare och har sedan 2006 arbetat i ledarroller såsom CIO, 
kontorschef, operativ chef i Sverige samt affärsområdeschef och har nu antagit rollen 
som ortschef för Sogetis verksamhet i Örebro.    

– Jag tycker om att leda och att växa både människor 
och affärer, och själv inspireras av andra. Sogeti är ett 
stort, globalt företag med stark lokal närvaro och 
autonomi. Det attraherar mig och ger mig möjlighet att 
lyckas väl i min nya roll, kommenterar Sofia Sundqvist.  

Rekrytering ligger högst upp på hennes prioriteringslista. 

– Örebro med omnejd är en expansiv region med 
framåtanda. Sogetis kundbas ökar och vi kommer att 
behöva rekrytera ett 10-tal personer snarast och 
förstärka våra redan stora expertis inom uppkopplade 
lösningar för tillverkande industrin, systemintegration, 
Analytics & Business Intelligence och projektledning, 
avslöjar Sofia Sundqvist.  

Sofia ser också fram emot att fortsätta att växa och engagera via #addher Örebro, 
Sogetis lokala nätverk för kvinnor i IT-branschen, som har 14 systernätverk runt om i 
landet och som är Sveriges största nätverk av sitt slag.  

 

### 

Foton/logotyp: 
Ett högupplöst foto på Sofia Sundqvist finns att ladda ner på: 
www.sogeti.se/prsundqvist  

Läs mer om Sogeti i Örebro på: www.sogeti.se/jobborebro  
Läs mer om #addher på: www.sogeti.se/addher  

För mer information kontakta: 

Sofia Sundqvist, ortschef, Sogeti Örebro 
Tel: 070-282 57 62 
E-post: sofia.stenegard-sundqvist@sogeti.se  

Therese Sinter, marknads- och kommunikationsdirektör, Sogeti  
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com    
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Om Sogeti Sverige AB 
Sogeti levererar högkvalitativa konsulttjänster inom IT och Engineering. I vår heltäckande 
tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrations-
projekt, test- och kvalitetssäkring, Cyber Security, Cloud, systemförvaltning, samt Rightshore-
tjänster. Sogeti har cirka 26 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter 
vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  

http://www.sogeti.se/

