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Sopra Steria er årets studentkomet

Stolte: Rekrutteringsansvarlig Christina Ohr og Senior markeds- og
kommunikasjonskonsulent Hanne Kristine Fjellheim mottok prisen for Sopra
Steria. 

Tirsdag kveld ble Sopra Steria kåret til «Årets klatrer» i den norske
studentundersøkelsen til Universum. Særlig kvinnelige studenter tiltrekkes av
konsulentselskapet.

I Universums kåring av studentenes drømmearbeidsgiver hopper Sopra Steria



fra 21. plass i fjor til 10. plass i 2016. Ingen andre arbeidsgivere klatrer mer
på listen over årets 50 mest attraktive arbeidsplassene, ifølge Universums
nordensjef.

– Studenter som ønsker å jobbe i Sopra Steria assosierer virksomheten med
blant annet godt arbeidsmiljø og fokus på kunden. Over 70 prosent av
studentene forbinder Sopra Steria med gode utviklingsmuligheter, noe som
stemmer godt overens med selskapets eget medarbeiderløfte, sier Carlo
Duraturo i Universum.

Prisen «Årets klatrer» ble overrukket Sopra Steria tirsdag kveld under den
årlige Universum Awards i Oslo. Den bygger på en undersøkelse der nesten
16 000 studenter hvorav 1029 IT-studenter har fortalt om sine
karrierepreferanser.

HR-direktør i Sopra Steria, Solfrid Skilbrigt, sier at det er svært gledelig å
være den arbeidsplassen som stiger raskest i popularitet blant
teknologistudenter – spesielt fordi selskapet er i sterk vekst.

– I den senere tid har vi vunnet en rekke kontrakter, og derfor skal vi ansette
mer enn 200 nye medarbeidere også i år, derav 60 nyutdannede til graduate-
programmet vårt. Spesielt innen systemutvikling ser vi har vi har stor
etterspørsel. Da er det flott å bli ansett som en av de beste arbeidsgiverne
innen IT der ute, sier hun.

Tiltrekkes av delekultur

Kvinnelige studenter rangerer Sopra Steria som den fjerde mest attraktive
arbeidsgiveren i landet, opp åtte plasser fra fjorårets undersøkelse. Også
blant NTNU-studenter havner Sopra Steria på fjerdeplass, mens studenter ved
Universitetet i Oslo (UiO) har selskapet som den sjette mest attraktive
arbeidsplassen.

– Både NTNU og UiO er viktige arenaer for oss å være synlige på. Her
utdannes det veldig mange flinke folk. I tillegg har vi jobbet målrettet med å
øke kvinneandelen i selskapet. Jeg tror verdiene og kanskje spesielt
delekulturen i Sopra Steria appellerer til mange kvinner. Hos oss er det viktig
å spille hverandre gode, sier Skilbrigt.



Sopra Steria har sponset og deltatt på en rekke arrangementer det siste
halvåret. Konsulentselskapet har opprettet egne rekrutteringsteam som
jobber opp mot de forskjellige linjeforeningene og skolene. I oktober i fjor var
Sopra Steria Dagens Bedrift under UKA på NTNU, og selskapet har også blitt
hovedsamarbeidspartneren til informatikklinjeforeningen Online.

Se hele listen hos Universum

Om Universum

Universum er en internasjonal virksomhet som spesialiserer seg innenfor
Employer Branding. Da Universum ble grunnlagt i 1988 var formålet å
forbedre kommunikasjonen mellom unge akademikere og arbeidsgivere som
ønsker å rekruttere dem. I dag er Universums mål å hjelpe arbeidsgivere
utmerke seg i rekruttering, og beholde de eksisterende ved å forstå, sikre og
forbedre sitt Employer Brand. Universum leverer et komplett spekter av
tjenester innenfor karriereundersøkelser, strategisk rådgivning og
kommunikasjonsløsninger. I fjor kartla Universum 700 000 studenter og 100
000 yrkesaktives karrieremål og preferanser verden over.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av
markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.
Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og
systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private
og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap
innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde
omsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8
milliarder kroner.

http://universumglobal.com/rankings/norway/student/2016/it/
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