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Mattias Holmberg ny ortschef för Sogeti 
Jönköping och Skövde 
Sogeti Sverige AB har tillsatt Mattias Holmberg som ansvarig för företagets 
kontor i Jönköping och Skövde. Högst upp på hans agenda finns att rekrytera 
nya medarbetare och få Sogetis affär att växa ytterligare i regionen.  

180515, Jönköping/Skövde – Mattias Holmberg, 49 år, har en lång och gedigen 
erfarenhet av IT-branschen där han verkat i drygt 20 år i olika roller, i huvudsak inom 
ledning, försäljning, tjänsteutveckling och verksamhetsutveckling. Mattias Holmberg 
har särskilt stor erfarenhet inom infrastruktur och outsourcing. Han har nu antagit 
rollen som ortschef för Sogetis verksamhet i Jönköping och Skövde, med totalt cirka 
70 anställda, och kommer närmast från Evry. 

– Jag tycker om att leda och att se både människor och affärer 
växa. Sogeti är ett stort företag med stora muskler både lokalt, 
nationellt och globalt som trots sin storlek har en platt 
organisation med korta beslutsvägar som genomsyras av 
entreprenörsskap och enkelhet. Man jobbar i framkant med den 
senaste tekniken och här finns en stark familjär stämning. Jag 
har verkligen känt mig hemma här från dag ett. Man har också 
ett starkt fokus på jämställdhet, vilket är en viktig faktor för att 
få balans i en traditionellt väldigt mansdominerad bransch, 
kommenterar Mattias Holmberg.  

Rekrytering och affärsutveckling ligger högst upp på hans prioriteringslista. 

– Vi befinner oss i en expansiv region, med framåtlutade och innovativa företag och 
organisationer, varav vi har förmånen att jobba med många av dem. Vår kundbas ökar 
och vi lägger extra krut på våra lokala adelsmärken i form av expertis inom spännande 
områden som artificiell intelligens och kognitiva lösningar, där vi satsar extra mycket 
just nu, men också inom analytics, cloud, digitala lösningar, digital manufacturing och 
mjukvarutestning som dessutom är satsningsområden nationellt i Sverige och globalt. 
Särskilt inom dessa områden söker vi nya medarbetare under året. Vi är en attraktiv 
arbetsgivare och jag ser fram emot att välkomna många nya sogetiare och hjälpa dem 
att bygga vidare på sin karriär hos oss, avslutar Mattias Holmberg.  

### 

Högupplösta foton på Mattias Holmberg finns att ladda ner på: www.sogeti.se/prholmberg  
Läs mer om Sogeti i Jönköping och Skövde på: www.sogeti.se/jobbjonkoping och 
www.sogeti.se/jobbskovde  
 

För mer information kontakta: 

Mattias Holmberg, ortschef, Sogeti Jönköping och Skövde 
Tel: 070-570 92 35 
E-post: mattias.holmberg@sogeti.se  

Therese Sinter, marknads- och kommunikationsdirektör, Sogeti Norden 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com    
 

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.  
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