
Teknologiakiituri Nordcloud kasvaa ennätysvauhtia:  

Euroopan johtava pilvipalveluiden tarjoaja avaa 

100 uutta työpaikkaa uusien toimistojen 

avautuessa Kuopioon ja Ouluun  

 
 

Euroopan nopeimpiin kasvuyrityksiin kuuluva Nordcloud siirtyi helmikuussa 2021 IBM:n 

omistukseen jatkaen kaupan jälkeen itsenäisenä IBM-yrityksenä. Nordcloud tarjoaa digitaalisia 

ratkaisuja mm. teollisuuteen, pankki-, vakuutus- ja energiasektorille sekä julkishallintoon 

hyödyntäen maailman johtavaa pilvinatiivia teknologiaa. Nordcloud laajentaa toimintaansa 

Suomessa Ouluun ja Kuopioon uusilla toimipisteillä sekä kasvattaa Helsingin ja Jyväskylän 

toimintojaan voimakkaasti. Yhtiön tavoitteena on työllistää Euroopan laajuisesti 3000 

ammattilaista vuoteen 2023 mennessä. 

Kasvun myötä tarvitaan uusia teknologiaosaajia 

Nordcloudilla aukeaa jatkossa vuosittain yli 100 uutta teknologia-alan työpaikkaa 

Suomessa. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen muotoilu- ja kehityspalveluiden kysyntä kasvaa 

vauhdilla. Uusia tekijöitä tarvitaan niin designereiden, arkkitehtien, sovelluskehittäjien kuin 



palveluhallinnan roolienkin kasvavaan joukkoon. Pilven avulla Nordcloudin asiantuntijat pääsevät 

vaikuttamaan liiketoiminnan nopeassa syklissä - päivissä, jopa minuuteissa- tapahtuvaan 

kehittämiseen. 

”Olemme erittäin innoissamme ohjatessamme pilvinatiivia rakettiamme entistä nopeammin. 

Kykymme auttaa asiakkaita heidän digitaalisella agendallaan on huippuluokkaa. Haluammekin 

palkata lisää pilvininjoja tämän mahdollistamiseksi ”, kertoo Nordcloudin COO Jan Kritz. 

Oma akatemia tuleville pilvinatiiveille 

Nordcloud on alusta saakka ollut vahva huippuosaajien kouluttaja ja nyt yhtiö onkin avannut oman 

Nordcloud Academyn. Tulevien rekrytointipanostusten tarkoituksena on siis myös merkittävässä 

määrin kouluttaa tulevia pilviosaajia. Avautuvia paikkoja voivat hakea paitsi pilviympäristöön 

kasvaneet niin sanotut pilvinatiivit tekijät, kuin myös alaa vasta aloittelevat, uuden oppimisesta 

kiinnostuneet ja intohimoisesti pilviosaamiseen suhtautuvat. Tulevilta osaajilta vaaditaan nopeaa 

mukautumiskykyä, sillä vauhdikkaasti kehittyvällä alalla perässä pysyminen vaatii jatkuvaa 

uudistumista ja tiedon päivittämistä. 

Rekrytoinnit Nordcloudille ovat käynnistyneet syyskuussa 2021. 

 

NORDCLOUD – EUROOPAN JOHTAVA JULKIPILVEN MAHDOLLISTAJA 

Euroopan johtava pilvitoimija, vuonna 2011 perustettu Nordcloud kiihdyttää yritysasiakkaidensa digitaalista 

muutosta hyödyntäen pilviteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Nordcloud auttaa satoja kansainvälisiä 

yritysasiakkaitaan saamaan täyden hyödyn pilvipalveluista kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti. 

Nordcloud tarjoaa palveluja kymmenessä Euroopan maassa: Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, 

Alankomaissa, Englannissa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä yli tuhannen asiantuntijan voimin. 

Nordcloud tekee läheistä yhteistyötä Amazon Web Servicesin, Googlen sekä Microsoftin kanssa. Nordcloud 

on AWS Premier Consulting -kumppani, Microsoft Azure Gold Cloud -kumppani sekä Google Premier -

kumppani. Nordcloud on listattu Gartnerin arvostettuihin maailmanlaajuisiin nelikenttätutkimuksiin: Magic 

Quadrant for Public Cloud Infrastructure Managed Service Providers vuosina 2017, 2018 ja 2019 sekä Magic 

Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services vuonna 2021. 
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