
EXJOBBARE TILL PROPIA!

För mer information, se www.propia.se

Vi är konsultbolaget som drivs av att skapa långsiktigt hållbara lösningar i nära samarbete med våra

kunder. Genom vår kompetens och erfarenhet och med hjälp av våra metoder och arbetssätt har vi

sedan 1995 säkerställt strategisk utveckling, effektivitet och kundnöjdhet hos våra kunder.

Vi är det lilla företaget där du som konsult har stor påverkansmöjlighet både internt och hos våra

kunder. Om du vill jobba med kombinationen av snabba lösningar och långsiktig utveckling och

samtidigt vara i en berikande miljö där vi stödjer varandra och teamkänslan är en av våra främsta

styrkor, är du den vi söker!

Idag finns det mängder av digitala verktyg och tekniker tillgängliga på marknaden. Det finns mjukvara, 

moderna verktyg, robotar, AI, servrar och klienter, bra datorer,  smartphone och ständig uppkoppling. 

Allt detta ger oanade möjligheter till att jobba smart och effektivt i verksamhetens processer. Och ändå 

har många organisationer svårt att få ut önskade effekter av sina digitala satsningar. Det är ofta inte 

bristen på digital kapacitet som är problemet utan snarare bristen på digitalförmåga dvs förmågan att 

hantera digitalt arbete och digital teknik vid utveckling av en verksamhets processer.

Detta exjobb skall ta fram en metod som bygger in en digital förmåga i verksamheten för att få ut 

maximal nytta både vid införande av ny teknik och när den väl är införd. Relevanta frågeställningar kan 

tex vara

• När bör processer helt designas om, till skillnad från att automatisera befintliga steg, när 

digitaliseringspotential har identifierat?

•   Hur transformeras frigjord tid till mer värdeskapande aktiviteter?

• Hur skall ständigt nya, unika, uppgifter och behov hanteras?

• Hur drivs och förvaltas kunskaper bäst för att höja effekten av nya implementeringar?

Detta examensarbete sker i samarbete med Tekniska verken i Linköping, CGI  och KnowIt och är ett av 

fyra examensarbeten som vi tillsammans identifierat med inriktning mot automatisering av processer. 

Ansökan

För ytterligare information och ansökan är du välkommen att kontakta , madelene.bolling@propia.se

eller 0706 699 736 . Ansökan med CV och personligt brev  vill vi ha snarast, dock senast den 31/10. 

Observera att urval kommer att ske löpande och att exjobbet kan tillsättas före sista ansökningsdag.  

Vem söker vi?
Vi söker två personer som avser att genomföra examensarbetet inom ramarna för masterstudier på

civilingenjörsprogrammet . De sökande bör vara intresserad av digitalisering, läsa Industriell ekonomi,

Maskinteknik eller liknande, gärna med kunskaper inom kvalitetsutveckling och processledning. Vi tror

att resultatet innefattar både ett holistiskt verksamhetsperspektiv, samtidigt som det kräver detaljinsikt

på operativ nivå, varför vi tror att de sökande kan svara upp till båda dessa analysnivåer.

Vi söker exjobbare som vill vara med och bidra till vår affärsutveckling! 

Exjobbets tema är Digital förmåga. 

http://www.propia.se/

