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Cybercom vinner portaluppdrag för AMS i Danmark
Danska Arbetsmarknadsstyrelsen har valt Cybercom till att utveckla och
förvalta dess nya webbportal WorkInDenmark. Uppdraget gäller
inledningsvis två år.
WorkInDenmark är en tjänst för arbetssökande i andra länder att hitta lediga arbeten i Danmark.
Arbetsgivare i Danmark kan även använda tjänsten för att hitta arbetskraft utomlands.
- Uppdraget är strategiskt viktigt och ytterligare ett steg i att stärka vår position inom offentlig sektor i
Danmark säger Göran Lawesson, affärsenhetsansvarig, Cybercom i Malmö.
- Vi valde Cybercom eftersom deras erbjudande innehöll den bästa leveransorganisationen och den bästa
tekniska lösningen, speciellt vad gäller användarvänlighet, säger Jeppe Lundin, projektledare på AMS
Danmark. Vi har haft Cybercom som leverantör i flera år och uppskattar deras verksamhetsförståelse,
tekniska kompetens och leveransförmåga.
Cybercom har sedan tidigare uppdraget att vidareutveckla och förvalta AMS Danmarks externa webbtjänster
för arbetssökande och arbetsgivare i Danmark.
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Om Cybercom
Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen
har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system. Tack
vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis
inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 2 000 anställda med
uppdrag världen över och 24 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på OMX
Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercomgroup.se
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