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Vänliga hälsningar från Projektgruppen 2020/2021

Årets konferensen äger rum digitalt i
GraduateLand. Du har två dagar framför dig
fyllda med inspirerande föreläsningar,
lärorika workshops och spännande möten. 

Vi i projektgruppen hoppas att du får en
givande och minnesvärd konferens där du
kommer ta med dig hem nya kunskaper och
kontakter för framtiden. 

Här i broschyren hittar du all information du
behöver till konferensen. 

Hej och Varm Välkommen till 
DataTjej Konferensen 2021!

Hälsning från Styrelsen 
Program
Våra samarbetspartner 

Innehåll



Välkommen och tack för att Du tillsammans med
Datatjej skapar den här digitala konferensen. Datatjejs
konferens är en av föreningens årliga höjdpunkter, som
i år hålls digitalt på grund av rådande omständigheter.
Vi är så tacksamma för projektgruppens arbete som
gjort denna konferens möjlig, stort tack till er! 

Under året som gått har det anordnats ett antal digitala
events och vi kommer även ordna fler event framöver,
så missa inte det. Vi jobbar också ständigt med vårt
mentorskapsprogram Match&Go, där vi genomför
matchningar mellan adepter och mentorer i omgångar.
För mer information om allt som händer, se till att kolla
på Datatjejs hemsida!

Vi hoppas att du kommer att få en riktigt rolig konferens
med inspirerande föreläsningar, företagsträffar och att
du får umgås med andra datatjejer. Framtiden är din!
Vänliga hälsningar från styrelsen 2020/2021!

Hälsning från 
styrelsen

Följ oss i sociala medier

/DataTjej

@datatjej

>datatjej

https://www.facebook.com/DataTjej
https://www.instagram.com/datatjej/
https://www.linkedin.com/company/993666
https://www.facebook.com/DataTjej
https://www.instagram.com/datatjej/
https://www.linkedin.com/company/993666


Program

Mellan varje föreläsningar är ca 15 minuter paus. Mässan pågår ca 2,5 timmar.

Onsdag - 27 Januari Torsdag - 28 Januari

http://konferens.datatjej.se/schema/
http://konferens.datatjej.se/schema-torsdag/
http://konferens.datatjej.se/


Våra samarbetspartner



We bring moments of magic to hundreds of millions of people every single day. We create
unforgettable games that are loved around the world. We take the art and science of gaming to the
next level through curiosity for the unexplored, passion for games, respect for each other, and love
for our players. 

Join us. Together, we'll create new experiences that raise the bar, delight billions of people, and
redefine the world of games again and again.

Lots of internship opportunities open at King in 2021! Read more and apply via
https://careers.king.com/students/

Ex-jobb: Ja

Internship: Ja

Sommarjobb: betalda sommar-

internships utomlands

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



At Nasdaq, we're relentlessly reimagining the markets of today. Not by chasing the possibilities of tomorrow, but
by creating them. In 1971, the microprocessor was born. Nasdaq wasted no time capitalizing on the new
technology by bringing all-electronic trading to the market. Later in the decade, this provided the likes of Apple
and Microsoft with the means to raise capital that was previously unavailable to them. Sixteen years later on the
other side of the Atlantic, OM became the world’s first publicly traded and listed exchange company. In 2007,
Nasdaq merged with OMX with a vision to be a single company with a single mission: Deliver the kind of
resources that would solve the logistics of the global capital markets. That vision has served us well. So well, in
fact, that Nasdaq transformed itself from a U.S.-based equities exchange to a diversified technology provider for
thousands of global firms. Today, we’re the leading technology and information services provider to the capital
markets. And our Global Trading and Market Service business have become a significant part of our client
offerings. All this can be traced to Nasdaq’s focus on synchronizing and optimizing market movement – an
essential principle in the growth of business economies. No one else provides customers with such a high level of
infrastructure, tools and strategic insight. Customers have taken advantage of the fact that we’re the single
largest liquidity pool for U.S. equities (in volume traded). We’re also acclaimed for our top-rated data offerings.
And, of course, for the Nasdaq 100 — home to many of the world’s most heralded securities.

Ex-jobb: Ja för 2022, Nej för 2021

Internship: Nej

Sommarjobb: Ja

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



SEB is a leading Nordic financial services group, guided by a strong belief that entrepreneurial
minds and innovative companies are key in creating a better world. Working at SEB means being
part of a positive force in society. We are proud of our strong heritage of entrepreneurship and
long-term customer relationships built on trust and dedication. As an employer we are convinced
that diversity and inclusion are crucial to succeed, as long as you have the right attitude you are
welcome to our team. We will always be genuinely committed to those who strive to be more, we
believe strongly in you and what you can achieve. If you have the ambition, SEB will support you in
growing your potential. That is what makes SEB a great place to work. 

Visit us at: https://sebgroup.com/career

Ex-jobb: Ja

Internship: Nej (för IT)

Sommarjobb: Ja

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Vår vision har sedan dag ett varit enkel och tydlig. Vi ska vara den absolut bästa arbetsgivaren för
dig som jobbar med digitala lösningar! Den visionen har genomsyrat allt vi gjort på Cygni, alltifrån
anställningsvillkor till hur vi jobbar med kompetensutveckling och hur konsulterna är med och
påverkar uppdrag och teknikval. Ett konsultbolag kan antingen nischa sig inom en viss bransch
eller inom ett visst teknikområde. Vi har valt det senare; oavsett bransch kan vi delta i utvecklingen
av våra kunders digitala system.

Ex-jobb: Nej

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Sigma Young Talent startade sin verksamhet 2014 och är specialister på en sak – unga talanger
inom IT. Vi hjälper nyutexaminerade kandidater att komma in i arbetslivet och bygga upp sin
kompetens och erfarenhet. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är
marknadsledande inom sina respektive branscher.Vi är en del av Sigma-koncernen, Sveriges
största privatägda teknikkonsultbolag. Inom Sigma har vi visionen ”Expect a better tomorrow”
vilket är vår dagliga ledstjärna; en bättre morgondag för våra talanger, kunder och för samhället i
stort.

Vi värdesätter att våra konsulter ska trivas hos oss, och lägger stor vikt vid gemensamma
aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Som konsult hos oss lyssnar vi till dig,
dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas

Ex-jobb: Nej

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Nej

Trainee-program: Ja



Avanade leads in providing innovative digital services, business solutions and design-led
experiences for its clients, delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem.
We welcome all, and seek talented individuals who can bring their whole self to work, build
inclusive teams and encourage diversity inside and outside the organization.

Ex-jobb: Nej

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Omegapoint är ett av marknadens ledande konsultbolag inom säker digital transformation. Vi
växer snabbt och är idag 350 konsulter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Umeå.
Omegapoint bildades 2001 och är till 60% medarbetarägt. Vi som arbetar här delar en passion för
utveckling i allmänhet och säkerhet i synnerhet. Vår kultur kännetecknas av en vilja att alltid bli
bättre och vi sticker ut med vårt stora fokus på kompetensutveckling. Vi är en arbetsplats med
drivna, vassa och snälla konsulter som vågar lova både dig och våra kunder en säker utveckling.

Välkommen till oss!

Ex-jobb: Ja

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Nej

Trainee-program: Ja



Schibsted is a family of digital consumer brands leading the way across media, online
marketplaces and technology ventures. You might recognize some of our brands such as
Aftonbladet, Blocket, Lendo, Let´s Deal, Prisjakt and Omni. We are on a mission to empower people
in their daily life, using tech and data to create innovative products and great user experiences. 

We are Blocketeers with a simple mission: Empowering people, making a better tomorrow. By
making the world a better and more sustainable place. That’s our plan. We are a tech company
and one of Sweden’s first digital startups. Innovation is in our DNA. It’s what we are made of. We
believe in people, ideas and tech. And we want to have a team as diverse as our customers and
users. Open minds and different perspectives moves us forward. We are a value-driven company,
here to make a difference and build a better, more sustainable world. Nothing more, nothing less.

Ex-jobb: Ja

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Nej

Trainee-program: Ja



We all want to develop and grow. To contribute to something positive. To belong with purpose. 

Regardless of whether you are coding for a submarine or a radar, project leading a system update
of a fighter jet or engineering cyber security solutions, everyone at Saab makes a positive
contribution. In a complex, unpredictable world, we all work to keep people and society safe.

We are home to a diverse and unique array of people and products, and an innovative and
collaborative environment, where we find belonging through a common purpose, where you are
encouraged to explore your potential, to find your edge.

Ex-jobb: Ja

Internship: Ja

Sommarjobb: Ja

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Inga chefer. Inga hierarkier. 
Vi på Accigo är nätverksbaserade 
och värderingsstyrda!  

Vi söker dig som vill kickstarta din konsultkarriär och som brinner för både teknik och digitalisering, samt för att
skapa värde för de verksamheter och människor som använder den. Accigo arbetar inom hela floran av Microsofts
plattformar, vilket innefattar allt från Dynamics 365, infrastruktur, it-säkerhet och Azure, till webbutveckling,
business intelligence, digital workplaces och projektledning. 

Vårt konsultprogram ger dig en möjlighet att prova på många spännande projekt inom olika branscher såsom retail,
välgörenhet/insamling och fastighet, samtidigt som du kan engagera dig internt och får möjligheten att nätverka
och skapa värdefulla kontakter inom Accigo.  

Vi har ett stort fokus på personlig utveckling och är måna om en bra balans mellan privat- och arbetsliv. Genom en
unik hållbarhetsplan, coachning med tydlig målsättning och kundprojekt tidigt i konsultkarriären utvecklas du
snabbt till en av marknadens bästa. 

På Accigo tillämpar vi ett kollektivt ledarskap vilket innebär att vi lägger ansvaret och möjligheterna hos oss själva,
precis som det borde vara. Vi har ersatt chefer och hierarkier med en nätverksorganisation, där det är du som styr
ditt arbete tillsammans med ditt team.

Ex-jobb: Ja

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Solita is a Northern European digital transformation company with Finnish roots. We create impact
that lasts by combining tech, data and human insight, and are currently operating in 6 countries
with around 1000 employees. Our portfolio combines expertise from strategic consulting to
service design, software development, analytics and data science, cloud and integration services.

Ex-jobb: Nej

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Ja

Trainee-program: Ja



Founded in 2012, Precis Digital has become one of the leading digital marketing agencies in
Europe, with +300 employees and eight offices in Europe. We provide tailor-made strategies in
paid media with a strong focus on measurement and the use of technology. Our clients range from
exciting startups to large companies with an international presence. We build our own analysis
and optimisation technology to make data-driven decisions - and where existing technology can’t
cut it, our passion for innovation can.

Ex-jobb: Ja, i mån av resurser och relevant ämne

Internship: Ja, i mån av resurser och relevant ämne

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Ja, i form av olika kontor

Trainee-program: Nej



YABS är ett konsultbolag i Stockholm med inriktning på juniora och nyexade mjukvaruutvecklare.
Vi har en bra gemenskap och fin familjekänsla. Vår företagskultur grundas i värdeorden Frihet,
Teknik, Glädje och Målmedvetenhet. YABS vision är att vi ska hjälpa våra unga konsulter att få en
fantastisk start på sin karriär och ständigt utvecklas i en jämställd miljö. Du får möjlighet att
utvecklas inom många olika tekniska kompetensområden. Våra konsulter jobbar bland annat inom
fordon, telefoni och säkerhet med kontor i både Kista och Liljeholmen.

Ex-jobb: -

Internship: -

Sommarjobb: -

Utlandsmöjligheter: -

Trainee-program: -



Data Ductus is a global software engineering consultancy company. We combine market-leading
expertise in Telecom, Enterprise IoT and Cloud Management, into a tailored delivery that enables
organizations to embrace changing business and regulatory requirements through IT. Our expert
consultants help organizations to become more agile, to adapt to change, and to gain a
competitive advantage.

Ex-jobb: -

Internship: -

Sommarjobb: -

Utlandsmöjligheter: -

Trainee-program: -



Vill du arbeta i en framtidsbransch, i ett företag där glädje och framåtanda utgör kärnan i
företagskulturen? Exsitec är specialister inom verksamhetssystem såsom ERP och BI samt
utvecklar kundunika webbapplikationer. Vi har idag över 600 kunder spridda inom flertalet branscher
och över hela norden. Hos oss blir du en viktig del i teamet och en drivkraft i vår fortsatta utveckling
och expansion. Vi tror på att växa tillsammans och drivs av nytänkande och att hela tiden göra saker
bättre.

På Exsitec värdesätter vi vår kultur högt och jobbar aktivt för att sprida och förbättra den. Vår kultur
präglas av vår värderingar enkelhet, framåtanda, affärsmässighet och glädje. Vi sätter personlig
utveckling högt och ger vår medarbetare utrymme att själva forma sin roll och arbetssituation. Vi har
flertalet gånger blivit utmärkta till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Vi bedriver ett av Sveriges största och roligaste traineeprogram som ger dig verktygen att bli vår
nästa stjärnkonsult.

Ex-jobb: Ja

Internship: Ja

Sommarjobb: Ja

Utlandsmöjligheter: Nej

Trainee-program: Ja



We create a sustainable and humane society through digitalization and innovation, this is our
vision. We are digitalization consultants that create unique customer values by offering digital and
cross-functional solutions from three business areas: Experience, Insight and Solutions. It is our
ability to combine expertise in design and communication, management consulting, and IT that
sets us apart from other consultancy firms. Our culture is characterized by openness,
understanding of the client’s business, strong specialist competence, and a drive to constantly
develop.

Knowit was established in 1990 and has around 2,600 employees at 15 locations in Sweden, five in
Norway, two in Denmark, and one each Finland, and Germany. Knowit AB (publ) is listed on the
Nordic Exchange in Stockholm.

Ex-jobb: Ja

Internship: Nej

Sommarjobb: Nej

Utlandsmöjligheter: Nej

Trainee-program: Ja



“Scania is a world-leading provider of transport solutions. Major global trends have a radical
impact on the ecosystem of transport and logistics. Scania’s focus is to combine continued
excellence in the core business with developing our organisation, our products, services and new
business models to become the leader in the shift towards a sustainable transport system,
creating a world of mobility that is better for business, society and the environment.

With 50,000 employees in about 100 countries, during 2019 we delivered 91 680 trucks, 7 777
buses and 10 152 industrial and marine engines

As the first major manufacturer of heavy commercial vehicles, Scania’s far-reaching climate
targets was officially approved by the Science Based Target initiative (SBTi) in April 2020. Scania
is committed to achieving the Paris agreement goals of limiting global warming to 1.5°C above
pre-industrial levels.”

Ex-jobb: -

Internship: -

Sommarjobb: -

Utlandsmöjligheter: -

Trainee-program: -



Projektgruppen 2021

Tugce Özdeger
Projektledare

Jennifer Shen
Vice projektledare

och Ekonomiansvarig

Julia Ye
Deltagare & logistik

Maja Lesjak
Deltagare & logistik

Sofia Anderberg
Plattformsansvarig

Zuzanna Brzozowska
Företagsansvarig

Linnea Strand
Företagsansvarig

Shirin Danehpash
Eventansvarig

Lina Lin
Eventansvarig

Ameera Darwish
Företags- och
eventansvarig

Tanja Volkova
Tryck & kommunikation

Jessica Chennell
Tryck & kommunikation


