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Marica Kallin ny ortschef för Sogeti i Göteborg  

Sogeti i Göteborg har tillsatt Marica Kallin som ny ansvarig för 
verksamheten på orten. Ett av målen framåt är att rekrytera minst 20 
nya medarbetare för att bemöta kundernas efterfrågan på IT-
kompetens i Göteborgsregionen.  

151126, Göteborg/Borås – Marica Kallin, 52 år, har utsetts till ny ansvarig 
för Sogetis verksamhet i Göteborg. Marica Kallin har arbetat de senaste 15 
åren inom IT-branschen, i olika roller såsom teamchef inom digitala kanaler 
och integration, lösningsansvarig för supply chain och integrationsarkitekt. 
Hon kommer närmast från rollen som ortschef för Sogeti i Borås som hon nu 
kommer att kombinera med sitt nya ansvar för verksamheten i Göteborg.  

– Mitt fokus är att växa vår marknadsandel på Göteborgs-
marknaden där det är fortsatt högtryck och med mitt dubbla 
ansvar, för två av Sogetis närliggande orter, kommer jag att 
maximera de synergieffekter som kan vara till fördel för våra 
kunder i regionen, säger Marica Kallin. 

Satsningen i Göteborg innefattar en tydlig rekryteringsboom. 

– Idag vill man jobba och nätverka med de bästa samt ha tydliga karriär-
vägar. Vi kan erbjuda det. För att stötta vår satsning i Göteborg söker vi ett 
20–tal nya medarbetare, med expertis inom digitala kanaler och test, som 
dessutom är två av våra främsta satsningsområden både nationellt och 
globalt. Ytterligare behov finns inom affärslösningar, där vi samarbetar 
mycket nära med vårt nationella center i Jönköping, berättar Marica Kallin. 

I Göteborg finns också winIT, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-
branschen som drivs av Sogeti på totalt 14 orter runt om i landet. 

– Här i Göteborg har vi cirka 200 medlemmar. Det är ett sätt för oss att dra 
vårt strå till stacken när det gäller att kvinnorna i IT-branschen tar mer plats, 
på alla positioner, avslutar Marica Kallin. 

Ett högupplöst foto på Marica Kallin finns att hämta på: 
www.sogeti.se/prkallin  

 

För mer information kontakta: 

Marica Kallin, ortschef, Sogeti Göteborg och Borås 
Tel: 072-208 91 48 
E-post: marika.kallin@sogeti.se  

Therese Sinter, global kommunikationsdirektör, Sogeti 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com    
 
 
Om Sogeti Sverige AB 
Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår 
heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, 
integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt 
Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar 1 150 
konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  

http://www.sogeti.se/winit
http://www.sogeti.se/prkallin
mailto:marika.kallin@sogeti.se
mailto:therese.sinter@sogeti.com
http://www.sogeti.se/

