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Utbildning: KY-ledarskapsutbildning
samt diverse företagsanpassade
ledarskapsutbildningar
Hur sprider du glädje på jobbet? Jag är
väldigt social och positiv och försöker
vara en inspirationskälla till mina
kollegor, det ska vara roligt att gå till
jobbet!

OM CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är
den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser 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.
Antal medarbetare: Cirka 68 000
medarbetare i världen, varav 4 600
i Sverige.
Rekrytering: Rekrytering sker löpande,
nya tjänster annonseras på hemsidan.

På CGI kan du gå långt, närmare
bestämt Runt Hela jorden

A

tt förflytta, förändra och förnya är karakter
istiskt för CGI. Något som framgår mycket
tydligt när jag pratar med Pernilla Benerfalk.
Hon har varit på CGI i nio år och anledningen till
att hon fortsätter trivas är enkel:
– De många karriärmöjligheter som erbjuds!
Vill man inte utvecklas genom att bli chef finns det
också möjlighet att ta nästa steg i karriären genom
att bredda sina kunskaper eller fördjupa sig som
specialist. De flesta typer av uppdrag som är intres
santa i IT-branschen har vi inom företaget.
Pernilla är ansvarig för CGI:s kärnprocesser och

stödsystem i Skandinavien.
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– I min nuvarande roll som utgör kärnan i vår verk
samhet jobbar jag tight med mina kollegor internt
och samtidigt externt med våra kunder. Det är med
glädje jag tittar tillbaka på de möjligheter jag har fått
och den karriärresan jag gjort, både i Skandinavien
och internationellt, under mina år på CGI. Jag har
blivit sedd som individ och för den kapacitet jag har
av mina närmaste ledare, vilket är ett viktigt element,

”Vi strävar efter en
övergripande livskvalitet
för alla medarbetare”
och något jag själv strävar efter att mina medarbetare
skall känna. Det är viktigt för mig att mina med
arbetare känner att de har en ledare som visar vägen
framåt och ser till varje individs bästa.
Men det är inte bara en stark utvecklingskurva som

är viktig, på CGI strävar man efter en övergripande
livskvalitet för alla sina medarbetare.

– Vi pratar egentligen inte om våra anställda som
medarbetare utan som medlemmar, alla erbjuds del
ägarskap vilket skapar en unik gemenskap. Vi månar
också om hälsa, välbefinnande och det sociala, därför
anordnar vi aktiviteter för både medarbetare och de
ras familjemedlemmar. Vi har också vår årliga ”Walk
around the world”, där vi engagerar medlemmar
världen över att på sina respektive kontor promenera
tillsammans, och på så vis går vi runt jorden.
Som en global IT-tjänsteleverantör är både spännande

branscher och kunder en del av vardagen.
– Jag uppskattar möjligheten att jobba med olika
kulturer och länder, jag har exempelvis själv varit med
och etablerat verksamhet i Indien. Vi är en stor aktör
på marknaden som verkar världen över, detta gör att
vi kan verka väldigt lokalt och nära där våra kunder
finns. CGI jobbar hårt för att varje medlem ska synas
som individ och få den utveckling den önskar. Något
som är unikt med CGI är att vi har en dröm som alla
medlemmar strävar efter och inte bara en affärs
strategi. Drömmen handlar om att vi alla ska skapa
en känsla av ägandeskap och glädje på arbetsplatsen.
WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM

Text: Emelie Andersson Foto: Kristofer Hedlund

CGI är en aktör att räkna med i den
globala IT-branschen. Bland annat
tack vare den breda kompetensen
man besitter i sina medarbetare och
de spännande uppdragen man arbetar
med tillsammans med sina kunder.

