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E"  av  Sveriges  snabbast  växande  konsultbolag  kommer  7ll  Jönköping

Idag  öppnar  konsultbolaget  Xdin  si4  kontor  i  Jönköping  som  e4  led  i  företagets  expansionsresa.  
Xdin  är  e4  av  Sveriges  mest  snabbväxande  företag  inom  branschen  för  teknik-‐  och  it-‐tjänster  
med  flera  stora  svenska  bolag  på  kundlistan.  Jönköping  är  en  av  två  städer  där  Xdin  nu  
expanderar,  den  andra  staden  är  Oslo.  

-‐  Jönköping  är  en  stad  som  bubblar  av  företagande  och  den  småländska  entreprenörsandan  är  
påtaglig,  inte  minst  inom  industri,  energi  och  försvar,  som  är  vikCga  branscher  för  oss.  Jag  tror  aE  
den  konsultkompetens  som  Xdin  erbjuder  rimmar  väl  med  Jönköpings  levande  företagaratmosfär,  
därför  känns  det  extra  roligt  aE  kunna  öppna  kontor  just  här,  säger  Mikael  Heintze,  regionschef,  
Xdin  Jönköping.  

Xdin  är  Sverigeledande  på  teknik-‐och  it-‐tjänster  inom  främst  energi,  telecom,  verkstads-‐  och  
fordonsindustrin.  De  senaste  tre  åren  har  bolaget  årligen  vuxit  med  över  30  procent,  en  Cllväxt  
som  hållt  i  sig  även  i  lågkonjunktur.  När  Xdin  nu  väljer  aE  öppna  nyE  kontor  i  Jönköping,  sker  det  
som  en  del  i  en  långsikCg  expansionsplan,  där  man  siktar  mot  en  djupare  regional  etablering  i  
Sverige.  

-‐  Vi  eQersträvar  allCd  långsikCga  partnerskap  med  våra  kunder,  något  som  helt  klart  gynnas  av  
närhet.  Förutom  aE  en  etablering  i  Jönköping  ger  oss  möjlighet  aE  sCQa  bekantskap  med  nya  
kunder  är  det  också  värdefullt  aE  både  Saab  och  Husqvarna  som  vi  redan  arbetar  med  finns  här,  
säger  Mikael  Heintze,  regionschef  ,  Xdin  Jönköping.  

Förutom  aE  kontoret,  som  ligger  på  Klubbhusgatan  13,  nu  är  på  plats,  har  man  också  eE  ramavtal  
med  Jönköping  Stad,  eE  avtal  på  två  år  som  omfaEar  olika  IT-‐konsulEjänster.

Förra  året  rekryterade  Xdin  250  nya  medarbetare,  något  som  Cll  stor  del  förklaras  av  en  lyckad  
affärsmodell  med  fokus  på  aE  kunna  erbjuda  de  mest  engagerade  teknik-‐  och  IT-‐konsulterna
i  varje  uppdrag.  Den  15  april  har  man  siE  första  rekryteringsevenemang  i  Jönköping  och  om  två  år  
räknar  Xdin  med  eE  30-‐tal  medarbetare  på  plats  i  staden.    

För  mer  informaFon,  kontakta:
Mikael  Heintze,  regionschef,  Xdin  Jönköping
mikael.heintze@xdin.com
0709  714  757

Om  Xdin    
Genom  Sveriges  mest  engagerade  teknik-‐  och  IT-‐konsulter  utvecklar  och  levererar  Xdin  kompetens  för  världsledande  
företag.  Kunderna  finns  främst  inom  Energy,  Telecom,  Industry  och  AutomoCve.  Xdin  är  eE  av  Sveriges  snabbast  
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växande  konsultbolag  med  1200  medarbetare.  Xdin  ingår  i  Alten  Group,  Europas  ledande  teknik-‐  och  IT-‐konsultbolag  
med  16  000  anställda  i  16  länder.  www.xdin.com  
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