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Tillväxt genom IT-konsulter onsite
Prevas påbörjade för ett år sedan en satsning på konsultverksamhet onsite mot
storföretag i Stockholmsregionen.
– Vi har haft en fantastisk utveckling. Lyckade rekryteringar och stor efterfrågan på
expertkunskaper inom inbyggda system har bidragit till framgången, säger Peter Elvung,
Regional manager Prevas.
I december 2007 etablerade Prevas en verksamhet för att bredda sitt utbud av kvalificerade
konsulter på plats ute hos storföretag, så kallade onsite uppdrag. Syftet med
storkundssatsningen är att kunna erbjuda och förstärka den kompetens som behövs för att säkra
viktiga ramavtal, främst inom telekom och försvar.
Kombinationen ramavtal, storkunder och unik spetskompetens skapar stabilitet. Prevas onsite
satsning ingår i företagets långsiktiga strategi och utgör tillsammans med Prevas
designcenterverksamhet en helhet som tillsammans ger ett flexibelt resursutnyttjande.
Verksamheten ingår i företagets affärsområde Produktutveckling och har Kista som bas. Samtliga
konsulter sitter dock ute hos kund. Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt
kvalitet. Just nu äger ett nödvändigt teknologiskifte rum för allt fler produkter – den framtida
utmaningen ligger i att kunna bistå och nå ut med rätt kompetens.
– Vi har haft en kraftig organiskt tillväxt. Lyckosamma rekryteringar med specifika
expertkunskaper inom inbyggda system har bäddat för vår framgång, säger Peter Elvung,
Regional manager Prevas AB.
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Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör
och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen i Sverige inom branscher som life science, telekom, fordon,
försvar, energi samt verkstadsindustrin. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och
industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och
leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 600 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och
Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se
www.prevas.se.
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