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Tone Fondevik er ansatt i Steria as som sjef for operasjonssenteret i Outsorcing. Fondevik 
kommer fra CapGemini hvor hun har arbeidet siden 1995, blant annet med å bygge opp 
bedriftens operasjonssenter med 80 konsulenter. Hun har også erfaring som prosjektleder 
og rådgiver. Fondevik har sin utdanning fra Datahøgskolen i Oslo. 
  
 
Tuva Benum er ansatt i Steria as som prosjektleder i utviklingsavdelingen i Privat. Benum 
har arbeidet to år i Computas, med implementering av fagapplikasjoner i Aetat og UDI. Hun 
har også vært ansatt i CGI Monsen som kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder innen it i 
bank og finans. Benum har studert organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo og er it-
kandidat fra NITH. Hun er i tillegg PMP-sertifisert prosjektleder. 
  
 
Axel Gulbrandsen er ansatt som rådgiver i Steria as. Gulbrandsen er sivilingeniør fra 
industriell økonomi ved NTNU. Han kommer fra Accenture hvor han arbeidet i fem år – i 
hovedsak mot bank og finans, spesielt innenfor livsforsikring hos Storebrand, Vital og 
Skandia.  
 
 
 
 
Steria (www.steria.no) 
Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 8.200 medarbeidere i 11 land og en 
omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 
var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, 
helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker 
hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig 
partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, 
infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing.  
 

  
 
Personaldirektør 
Solfrid Skilbrigt 
Tlf.: 22 57 58 34 / Mobil: 905 51 086 
E-post: solfrid.skilbrigt@steria.no 

 
Kommunikasjonsdirektør 
Anders Lindgren 
Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 
E-post: anders.lindgren@steria.no 
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