
Bli en av oss

KORT FAKTA

NYCKELSTATISTIK
• Global affärs- och IT-tjänstleverantör 

som levererar business consulting, 
systemintegration och outsourcing.

• Med 68 000 medlemmar i 40 länder 
och på 400 kontor runt om i världen, 
kombinerar vi lokal närvaro och ansvar 
med ett brett nätverk av experter och 
kompetens. Upplev vårt engagemang.

• Våra medarbetare har en varierad 
utbildningsbakgrund, bland annat 
högskole- och civilingenjör, civil-
ekonom, systemvetare och olika 
tekniska utbildningar.

• Vi arbetar med några av världens  
mest framgångsrika uppdragsgivare; 
Försvarsmakten, Skatteverket,  
Swedbank, TeliaSonera, Volvo,  
Skandia, Länsförsäkringar, Sandvik, 
Scania, Tele2, Shell mfl.

V isste du att 22 av Europas 25 ledande banker är  
kunder till CGI? Eller att vår programvara stödjer  
omkring en tredjedel av världens operativa satelliter?

Våra betalningslösningar hanterar dagligen 13,1 trillioner 
SEK, ett värde som överstiger USAs BNP. Vi har också  
under lång tid utvecklat IT-lösningar med fokus på hållbarhet 
och miljö, smarta reseplanerare, intelligenta laddstationer 
och roliga elmätare för att nämna några.

Och i över 40 länder runt om i världen arbetar vi med fler  
än 10 000 kunder i ännu flera spännande projekt. Väljer du  
att arbeta hos oss, har du stora möjligheter till utveckling  
och framsteg. Här hittar du de spännande uppdragen  
och de stora resurserna.

MÅNGA OLIKA MÖJLIGHETER
Vill du arbeta i en internationell miljö, vill du bli chef eller utveckla expertkompetens? 
Beroende på vad du vill och vad du sätter värde på finns många vägar till ett  
givande och omväxlande yrkesliv inom CGI. Du ska inte betrakta CGI som ett  
företag utan som en hel arbetsmarknad. Hos oss finns alla möjligheter.

Vi jobbar med alla delar inom IT-projekt, allt från förstudier till design, implementation 
och drift. Vi har djup branscherfarenhet inom Finansiella sektorn, Transport, Handel 
och Logistik, Telekom och Media, Energi och Utilities samt Offentlig sektor. Vanliga 
roller hos oss är Affärsstrateg, Affärsutvecklare, Applikationstekniker, Arkitekt, Drift-
tekniker, Kundansvarig, Managementkonsult, Projektledare, Säljare, Teknikspecialist, 
Testare och Utvecklare.

Vi arbetar nära våra kunder, vilket bygger goda relationer och långsiktigt förtroende. 
Därför har vi kontor på ett 30-tal orter runt om i Sverige. Den lokala förankringen  
i kombination med vår internationella leveranskapacitet ger oss en unik position.  
Och det ger dig som arbetar hos oss inspirerande utmaningar.

UTVECKLING SOM TAR DIG VIDARE
Hos oss finns det flera olika sätt att bli framgångsrik. Vi är ett stort företag med 
många olika arbetsuppgifter och karriärvägar. När du börjar hos oss får du en  
introduktion i flera steg. Du kommer in i verkliga uppdrag och får tillsammans  
med dina kollegor god insikt i vår verksamhet.

Med våra program för karriär- och kompetensutveckling sätter du tillsammans  
med din chef individuella mål och har alltid en tydlig plan för ditt nästa steg.
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OM CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är 
den femte största oberoende leveran-
tören av tjänster inom IT och affärs-
processer i världen. Med cirka 68 000 
medarbetare på kontor och globala 
leveranscenters i Amerika, Europa och 
Asien erbjuder CGI tusentals globala 
kunder en heltäckande tjänsteportfölj 
med avancerade konsulttjänster inom IT 
och affärsprocesser, systemintegration, 
applikationsutveckling och underhåll, drift 
och hantering av infrastruktur samt ett 
brett sortiment av patenterade lösningar. 
CGI har en årlig omsättning på över 10 
miljarder CAD och en orderstock som 
överskrider 18 miljarder CAD. CGI:s 
aktier är noterade på TSX (GIB:A) och 
NYSE (GIB). Webb: cgi.com

KONTAKTPERSONER  
REKRYTERING
Hör gärna av dig till oss. Vi är öppna  
för dina frågor och synpunkter.

Petra Bergström + 46 8 775 02 74

På vår studentsida, cgi.se/karriar
hittar du information om hur du går 
tillväga om du vill söka praktik,
examensarbete eller jobb hos oss.

Välkommen med din ansökan!

För mer information om CGI,  
besök oss på www.cgi.se

UTBILDNINGSPROGRAM SOM INSPIRERAR OCH STIMULERAR
Att du som arbetar här utvecklas är en absolut förutsättning för att vi ska kunna 
erbjuda våra kunder den spetskompetens de efterfrågar. Därför arbetar vi löpande 
med att ta fram nya, stimulerande utbildningsprogram för dig som vill arbeta i ett  
av Sveriges ledande internationella företag.

Ett exempel är vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade studenter, Swedish 
Graduate Programme. Här ger vi dig en bild av vårt företag, du träffar våra ledare 
och du får grundläggande kunskaper om rollen som konsult. Under introduktions-
programmet får du möta flera av våra erfarna konsulter och bygger snabbt vidare 
på ditt personliga nätverk. Du ökar din insikt om hur det är att arbeta i ett IT-tjänste-
företag och börjar praktisera dina kunskaper i de utmanande uppdrag våra kunder 
ger oss.

Ett annat exempel är möjligheten att delta i ett av våra uppskattade mentorprogram. 
Mentorerna som ingår i programmet är mycket erfarna och arbetar under ett år 
tillsammans med sina adepter. Programmet är mycket uppskattat av såväl våra 
mentorer som adepter och erbjuder en god möjlighet till personlig och  
professionell utveckling.

LÄR DIG MER OM VÅRT DNA
De flesta företag har en vision och en mission, men CGI går ett steg längre.  
Vi har en företagsdröm:

Den här drömmen handlar om glädje och de ägandeprinciper som är så viktiga  
för CGIs framgångar. Vi strävar efter att skapa en miljö där våra medlemmar  
tycker det är roligt att arbeta tillsammans. Och där de som ägare känner sig fria 
och engagerade att bygga upp sitt företag och sina karriärer. Den här drömmen, 
liksom våra värderingar är det som skiljer oss från andra – de utgör vårt DNA och  
är grunden för vår unika företagskultur.

Välkommen att läsa mer på cgi.se/karriar och följ oss på         och        .

”Att skapa en miljö där det vi trivs med 
att arbeta tillsammans och, som ägare, 
bidra att bygga upp ett företag som vi 
kan vara stolta över.”
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