Fyra IT-experter tar Webstep till Uppsala
- Ända sedan Webstep startade sin verksamhet, har vi haft kollegor
bosatta i Uppsala, även med uppdrag här. Nu känner vi att det är dags
att gå ”all in”. Därför öppnar vi det tredje svenska Webstepkontoret i
Uppsala, skräddarsytt för IT-experter, säger regionsansvarig för
Uppsalakontoret, Eje Thorarinsson.
Med detta tar Webstep ett nytt steg i sin tillväxt. Tidigare har Webstep kontor
i Stockholm och Malmö, utöver flertalet kontor i Norge. Spritt över Norden har
Webstep närmare 400 anställda, och är ett av Skandinaviens största seniora
IT sällskap inom systemutveckling, arkitektur och ledning. Förutom Eje,
består just nu Uppsalakontoret av Webstep-konsulterna Kristján Jónsson,
Patrik Larsson och Fredrik Sjöberg.

- De senaste åren har Webstep även fokuserat på att få en stark miljö inom
Internet of Things (IoT), Molnlösningar, Machine Learning samt robotisering.
Kompetensutveckling är något av vårt kännetecken. Att anlita en konsult från
oss ger tillgång till ett unikt kompetensnätverk som arbetar med digitalisering

av närmare 250 kunder i Norden, förklarar Eje som är övertygad av
Uppsalakontoret kommer bli en intressant utmanare i konsultbranschen i
Uppsala.
– Vi har redan inlett den lokala rekryteringen för att utöka den befintliga
personalstyrkan i Uppsala och upplever stor nyfikenhet från kandidater.
Uppsala är en spännande tillväxtregion och det känns oerhört roligt att kunna
erbjuda anställda möjligheten att tillhöra en ny, lokalt förankrad del av
Webstep, säger han.
Eje Thorarinsson kommer från samma roll på Stockholmskontoret. Han har
arbetat under många år på Webstep och haft flertalet roller där, med ansvar
för ledning, rekrytering samt kompetensutveckling. Tidigare har Eje mer än 20
års erfarenhet som konsult med fokus på arkitektur och systemutveckling.
Websteps VD Jakob Cardell berättar mer om etableringen:
- Uppsala är en attraktiv region som vi ser en stor potential i. För Webstep är
det en del av vår strategi att finnas lokalt och vi vill växa med kollegor som
känner vår kultur och sätt att verka. Vi ser stora möjligheter med regionen
både vad gäller vår förmåga att hjälpa kunder lokalt och vår nordiska
kapacitet.
För ytterligare information om Webstep i Uppsala, kontakta Eje Thorarinsson:
076-810 17 22, eje.thorarinsson@webstep.se

