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Avanade Sverige utsett till bästa arbetsgivaren av ledande 

internationellt institut 

 
Bakom utnämningen står exceptionell resursplanering, konkurrenskraftiga 

ersättningsnivåer och fantastiska utvecklingsmöjligheter 

 

 

 Stockholm, 12 februari 2019 — Avanade Sverige har erkänts som en av Europas bästa 

arbetsgivare av Top Employer Institute. Avanade behöll också sin status som bästa 

arbetsgivare i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien och Italien. Avanade 

ansågs ledande inom varje kategori, däribland: talangstrategier, resursplanering, on-

boarding processer, initiativ för lärande och utveckling, performance management, 

ledarskapsutveckling, karriär, ersättning och förmåner samt företagskultur. 

 

– Vi är stolta över att bli erkända som en ledande arbetsgivare i Sverige, säger Darren 

Hardman, President Avanade Europe. Vi vet att grunden till en bra arbetsplats ligger i en 

kultur byggd kring förtroende och engagemang. Det är därför vi ständigt strävar efter att ha 

en öppen dialog med vårt team. Särskilt stolta är vi över de initiativ som lyfter fram mångfald 

och jämställdhet såsom; mentorskap, sponsring och personalresursgrupper för kvinnor, och 

HBTQ personer.  

 

Top Employer Institute är ett ledande globalt institut vars uppgift är att utvärdera och 

erkänna de ledade arbetsgivarna ur ett medarbetarperspektiv. Utmärkelsen visar på Avanade 

Sveriges fortsatta engagemang för att tillhandahålla den bästa arbetsmiljön för sina anställda 

genom en progressiv, ”people-first strategi”. 

 

– På Avanade Sverige vill vi göra en verklig skillnad för de företag vi arbetar med. Våra 

medarbetare letar ständigt efter nya utmaningar och motiveras av att arbeta med 

internationella och affärskritiska uppdrag för etablerade varumärken. Utnämningen ”Top 

Employer” i Sverige stärker oss i vår vision att fortsätta prioritera våra medarbetare och 

investera i rätt talang. Vi vet hur viktigt det är för oss men också för att vi ska fortsätta 

leverera fantastiskt arbete till våra kunder, säger Antonio Marsico, CM, Avanade Sverige.  

 

Avanade har idag 35 000 medarbetare globalt med över 120 medarbetare i Sverige.  

 

https://www.avanade.com/se-no


 
 

 

 

– Våra medarbetare har möjligheten att arbeta i en global miljö med tydligt lokalt fokus. Vi 

har en arbetsplats som erbjuder en unik mix av innovation och ambition, därför tror jag 

också att vi kommer stanna på Top Employers lista över bästa arbetsgivarna i Europa, säger 

Antonio Marsico.  

 

– Vi anser att mottagarna av utmärkelsen i år har visat på exceptionella anställningsvillkor 

och utvecklat metoder som sätter sina medarbetare först, säger David Plink, CEO, Top 

Employer Institute. Dessa företag berikar världen med sitt engagemang och vilja att göra det 

så bra som mjöligt för medarbetarna, och därför blir de också erkända av oss som en 

employer of choice.  

 

 

 

 

About Avanade 

Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions and 

design-led experiences delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our 

professionals bring bold, fresh thinking combined with technology, business and industry expertise to 

help fuel transformation and growth for our clients and their customers.  Avanade has 35,000 digitally 

connected people across 24 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative 

culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. Majority owned by 

Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more 

at www.avanade.com.   

 

 

Om Top Employers Institute 

Top Employers Institute är en ledande global institution som certifierar arbetsgivare som visat 

exceptionella anställningsvillkor. Vi är dedikerade till att accelerera effekterna av bra HR-strategier i 

syfte att tillföra verkligt värde till både medarbetare och arbetsgivare. Det gör vi genom att anslut, 

certifiera och jämföra de bästa arbetsgivarna runt om i världen. Genom vårt certifieringsprogram 

möjliggör vi för organisationer att bedöma och förbättra sin arbetsmiljö. Inrättat för mer än 25 år 

sedan har Top Employers Institute upprättades för över 25 år sedan och har sedan dess certifierat över 

1500 organisationer i 118 länder. Dessa certifierade arbetsgivare har en positiv påverkan på livet för 

över 6 000 000 anställda globalt. 
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