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CGI stöttar genom kunskap 
och flexibilitet
en varm miljö där det är lätt att ut
vecklas och ta till sig nya kunskaper.  
så beskriver Sara Winqvist CGI, där 
hon hittar balans genom att styra sitt 
eget schema.
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S ara Winqvist har alltid haft en aktiv livsstil 
och strävat efter att uppnå balans i livet. Som 
konsultchef på IT-tjänsteföretaget CGI:s 

Umeåkontor sätter hon värde i en kunskapsfylld 
miljö och flexibla arbetstider som gör det enklare 
kombinera arbete och fritid.

Berätta om ditt jobb!
– Jag har leveransansvar för en global leverans och 
är dessutom konsultchef, vilket bland annat  innebär 
personalansvar för 39 medlemmar. Under en vanlig 
dag svarar jag på frågor från mina medlemmar och 
från kunder, planerar kundaktiviteter och coachar 
konsulter som är ute hos kunderna. Coachingdelen 
av arbetet tycker jag är jättekul. Att få vara med och 
stötta en person i sin utveckling är en av de saker i 
min konsultschefsroll som jag tycker är allra roligast. 

Hur skapar du balans i vardagen?
– Jag är ganska intensiv som person, så jag försöker 
komma ihåg att låta prestationerna följas av återhämt-
ning och att prioritera umgänge och egentid.  Det blir 
lättare tack vare att CGI är en arbetsplats där det finns 
utrymme för flexibilitet. Jag har möjlighet att styra 
mina egna arbetstider när jag har behov av det. 

Berätta lite om CGI!
– Vi är ett stort företag med 69 000 medlemmar 
vilket gör att det finns en enorm tillgång på kom-
petens, strukturkapital och intressanta uppdrag. 
Detta innebär att utvecklingsmöjligheterna för oss 
som arbetar här är mycket stora. De flesta företag 
har en vision och en mission, men inom CGI har vi 

även en företagsdröm. Drömmen har levt med från 
företagets grundare och handlar om glädje och de 
ägandeprinciper vi har. Vi strävar efter att skapa en 
miljö där våra medlemmar tycker det är roligt att 
arbeta tillsammans och där vi som ägare känner oss 
engagerade att bygga upp vårt företag och våra
karriärer.
 
Hur har du utvecklats som person sedan 
du började på CGI?
– Jag har lärt mig otroligt mycket och lär mig 
fortfarande. Som konsultchef lär jag mig mycket 
om affärsrelaterade frågor. De ständiga mötena med 
andra människor är också utvecklande. Vi har en 
varm och tillåtande miljö i organisationen vilket gör 
det lätt att utvecklas.
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”Vi har en 
varm och 
tillåtande 

miljö”

Sara Winqvist  
Titel: Konsultchef. 
Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 
på Umeå universitet. Systemvetenskap 
på Mittuniversitetet, examen 2003. 
Så laddar jag batterierna: Läser 
böcker, umgås med familjen, cyklar el-
ler springer och försöker träffa en nära 
vän minst en gång i veckan.

om CGI  
 cgi, grundat år 1976, är en ledande 

affärs och ittjänsteleverantör med           
69 000 medarbetare i över 40 länder. vi 
tillhandahåller tjänster till hög kvalitet inom 
Business consulting, systemintegration 
och outsourcing.

👥 Antal medarbetare: cirka 69 000 medar
betare i världen, varav 4 600 i sverige.

💼 Balans i livet på CGI: cgi erbjuder sina 
medarbetare flextid och i den mån det går 
möjlighet till ”smart Working”. vi satsar 
även på friskvårdsaktiviteter och erbjuder 
friskvårdsbidrag.

💼 Karriärvägar: hos cgi finns det flera olika 
sätt att bli framgångsrik. med vår process 
för karriär och kompetensutveckling har 
du alltid individuella mål och en tydlig plan 
för ditt nästa steg.


