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Om DataTjej
DataTjej är en ideell förening som vänder sig till tjejer och icke-binära personer som är intresserade av
IT. I över 20 år har DataTjej
inspirerat och jobbat för
att tjejer ska känna sig mer
inkluderade i IT-branschen.
Vi är över 2 000 medlemmar i Sverige och ännu fler
följare i sociala medier.
Vi arbetar för att uppmuntra och underlätta kontakter
främst mellan studenter
och näringsliv, samt att
öka gemenskapen Dawww.datatjej.se • kontakt@datatjej.se |

taTjejer emellan.
DataTjej verkar för att fler
kvinnor ska få möjlighet
att bredda sitt nätverk
inom IT & tech-branschen,
öka intresset för tekniska
roller samt skapa kvinnliga förebilder. Detta gör vi
genom att arrangera olika
intressanta events som
alltid är gratis för våra
medlemmar. DataTjej Konferensen som pågår i tre
dagar är fylld med aktiviteter och lockar över hundra
tjejer varje år och vårt

senaste initiativ Digi5, är
en barn- & ungdomsmässa
med över 200 besökare.
Vi vill även att så många
som möjligt stannar kvar
och trivs i IT-branschen.
Ett viktigt och efterfrågat
stöd är vårt mentorskapsprogram som vi kallar
Match&Go.
Vi kan genomföra alla
dessa fantastiska initiativ,
tack vare alla våra samarbetspartners och speciellt
våra huvudsponsorer.

DataTjejs
priser & utmärkelser
•

Womentorpriset 2015 - med motivationen att “DataTjej gör en stor insats
för att attrahera fler kvinnor till IT-branschen och att där ta ledande positioner”.

•

Bästa organisation 2018 av Womengineer Awards.

•

Under 2019 erhöll vi en utmärkelse på
Nationaldagen för vårt engagemang
för tjejer och icke-binära inom IT.

•

2020 tilldelades vi LeoRegulus Tech
Award som vänder sig till en organisation eller ett initiativ som på något sätt
främjar kvinnors intresse för teknik.

nordlo.com

väx

Slå rot och
För oss är digitalisering ett mänskligt
hantverk. Det är passionen och idéerna
hos våra 600 fantastiska medarbetare
som bygger vår framgång. Vi växer
med målet att få nöjdast medarbetare
i branschen. För oss är det självklart
eftersom det är den personliga
utvecklingen hos våra medarbetare
som driver oss vidare.

Vi går upp på morgonen för att ge
organisationer ett digitalt försprång
med kraften att utveckla samhället,
och vi blir bättre på det varje dag.
Om det låter som en plats där du
kan slå rot och frodas - kommer
vi tillsammans vägleda hållbara
företag i vardagen och i framtiden.

Våra
fokusområden
DataTjejs huvudsakliga och övergripande arbete kretsar kring tre
fokusområden, som är att:
1. Förändra synen på de normer och
stereotyper som finns avseende IT.
2. Utöka vårt nätverk och antal
medlemmar.
3. Få in fler intressanta samarbetspartners för att lära känna
näringslivet på bästa möjliga sätt.

Våra
värderingar
Alla arbetsuppgifter som vi på DataTjej
tar oss an utförs utefter tre huvudsakliga värderingar, som är att:
1. På ett inspirerande sätt skapa
förtroende och tillit mellan kvinnor
samt icke-binära i branschen.
2. Alltid lyssna på och respektera andra åsikter samt arbeta tillsammans
för en gemenskap.
3. Alltid vara öppna och inkluderande
mot alla kvinnor och icke-binära
samt alla slags data/IT-utbildningar.

HV.SE

ÄLSKAR DU MÄNNISKOR
OCH DATORER?
BLI DATAINGENJÖR!

Läs Dataingenjör - programmering och nätverksteknik, 180 hp hos oss.

Ebtisam, Programvaruteknik, 180 hp

En föränderlig värld skapar
nya typer av utmaningar.
Vill du vara med och bygga en hållbar framtid?
Studera data/IT på ett universitet där allt är möjligt.

Vi välkomnar
DataTjejer i alla
åldrar!

FÖRÄNDRA FRAMTIDEN – BÖRJA PÅ BTH
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

1 AV 5
MJUKVARUUTVECKLARE
ÄR TJEJER.
Vi tycker det är för lite.

NÅN MÅSTE JU ÄNDRA PÅ
DET, OCH DÅ KÄNDE JAG ATT..
DÅ FÅR VÄL JAG BÖRJA.
STINA
STUDENT, SOFTWARE ENGINEERING

VÅRA UTBILDNINGAR GÖR DIG REDO FÖR JOBB INOM:
Datavetenskap, programvaruteknik och spelteknik
Digitala medier
Hälsa och vård
Industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap
Marin teknik och maskinteknik
Planeringsarkitekt
Områden med möjlighet till civilingenjörsexamen

BLEKINGE
TEKNISKA
HÖGSKOLA

Fördelar
som medlem
Som medlem i föreningen DataTjej har du
många fördelar, bland annat vidgar du ditt nätverk inom IT- och databranschen samtidigt som
du får möjlighet att delta på massa roliga event.
Inte minst den årliga konferensen, med över 100
deltagare från hela Sverige.
Det är en fantastisk möjlighet att gå på DataTjejs
event, då du både får träffa likasinnade personer
och intressanta IT-företag. Detta ger dig som
medlem värdefulla relationer samt nya kontaktytor som kan generera goda förutsättningar för
ett nytt eller framtida jobb och inspirera dig på
vägen dit.
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Come grow
with us!
At Trustly, we work hard to make
online payments simple. If you thrive
in a fast-paced environment where you
never stop learning, you’ll fit right in.
Apply now at trustly.com/careers

Medlemsinblick
”En fantastisk möjlighet att lära känna
näringslivet redan under studietiden”
Rūta Pedece hade börjat studera systemvetenskap på universitetsnivå i Göteborg. Där
insåg hon fort att det var viktigt
att börja fundera på vad som
var mest intressant att arbeta
med och ha koll på framtida,
potentiella arbetsgivare redan i
början av ens utbildning.
– Det var då jag fick höra talas
om DataTjej och hur aktiv organisationen är, framförallt när
det gäller att arrangera många
olika evenemang i Göteborg.
– Evenemangen är en fantastisk möjlighet att besöka och
lära mig mer om olika IT-företag, få veta mer om deras
organisationskultur och mingla
med människor som jobbar
där, berättar Rūta.

Rūta Pedece

– Dessutom får man chans
att delta i olika workshops
och upptäcka nya saker inom
branschen och de områden
man brinner för och trodde

man redan visste det mesta
om. DataTjej som organisation
fungerar alltså även för att inspirera och man kan verkligen
se hur alla engagerade inom
organisationen brinner för
jämställdhetsfrågor, konstaterar Rūta.
Utöver evenemang och aktiviteter att närvara vid och
sysselsätta sig med vill Rūta
dessutom lyfta ”Månadens
DataTjej”.
– Jag gillar att läsa om vad
de brinner för, var de pluggar,
eller vad de jobbar med och
vad som fick dem att engagera
sig inom DataTjej från första
början.
– De verkar vara ett jättekul
gäng, och för mig var och
är det en självklarhet att bli
medlem för att stötta organisationens arbete även framöver,
avslutar Rūta.

”Jag brukar gå på olika event och
DataTjej var en av dem som gav mig
mycket inspiration.”
Suthatta Lindstrii från Thailand
flyttade till Sverige för att studera till mjukvarutestare och
full stack-webbutvecklare. Sedan februari 2020 jobbar hon
som systemtestare på EDP.
Varför blev du medlem i DataTjej?
– En klasskamrat på Foocafe
tipsade mig om ett event i
december 2019, eftersom jag
pluggade till webbutvecklare
och ville jobba inom IT. Jag
tyckte det lät intressant och
dessutom roligt att få hänga
med andra tjejer inom IT. Absolut bäst är att man kan mingla
och tala om tekniker och saker
som man har gemensamt.
– Jag brukar gå på olika event
och DataTjej var en av dem
som gav mig mycket inspiration. Jag träffade Lovisa och
Sophia på en inspirationskväll
och frågade om råd hur skulle
jag kunna träna upp mitt självförtroende. Jag fick även intervjuträna ihop med Charlotte.

Har det påverkat dina karriärval?
– Absolut! Det kändes starkt
och positivt att jobba inom
IT som tjej/kvinna efter att
jag fick höra talarna på inspirationskvällen. Bara några
månader efter så lyckades jag
hitta ett jobb!
Har du något tips för att hitta
drömjobbet?
– Bestäm vad du vill bli och
vad du vill ha för slags jobb.
Det är en ganska bred bransch,
ta en som du är intresserad av
och där du kan ha roligt. Fokusera och bara kör på! Skaffa
praktiska kunskaper och lär dig
nya tekniker. Förbered dig och
var redo när det öppnar sig en
möjlighet.
– Och sist men inte minst, gå
ut och träffa folk och nätverka
genom till exempel DataTjej.
Om du är kvinna och jobbar
inom IT rekommenderar jag absolut att bli medlem i DataTjej.

Suthatta Lindstrii

Events i hela
Sverige
Från Luleå och Umeå i norr till
storstäderna Stockholm och
Göteborg, till Lund och Malmö i
söder. DataTjej finns i de flesta
stora universitetsstäderna och
folktätaste regionerna och är
verksamma på ett stort antal
orter i Sverige.
Finns vi inte där du är, då finns
det alltid möjlighet att engagera sig för att se till så att
DataTjej etablerar sig även på
din ort.
För att skapa en stark gemenskap mellan våra medlemmar
arrangerar vi event runt om
i hela Sverige. Det kan vara
allt från medlemsevent som
bio- eller quizkvällar till företagsevent med caselösningar,
”speeddating” eller inspirerande föreläsningar.

För att nå ut till så många av
våra medlemmar som möjligt
arbetar vi aktivt med att få en
så stor variation på våra event
som möjligt. Detta innebär att
vi inte enbart arrangerar event
med fokus på data och IT utan
det kan också vara event som
syftar till nätverkande, personlig utveckling eller samarbetsförmåga.

från här

DataTjej samarbetar enbart
med företag som stöder våra
värderingar och arbetar mot
samma mål, det vill säga jobbar för att uppnå en förändring
på samhällets normer avseende IT och könsfördelning.
Genom företagsevent vill vi ge
våra medlemmar en möjlighet
att nätverka med företaget och
kanske till och med hitta sin
framtida arbetsplats.

till hit

och här

Casekväll med CGI
CGI anordnade ett roligt och lärorikt event där alla
DataTjejer tillsammans fick öva på att göra olika case.
Ett perfekt event för de jobbsökande som känner sig
nervösa inför kommande arbetsintervjuer!

Julevent med Tele2
Tele2 bjöd alla DataTjejer på en mysig julkväll där vi fick
veta mer om Tele2 och deras traineeprogram samt göra
kreativa pepparkakshus tillsammans.

Join the green
revolution at VOI
Alla älskar väl att glida runt på en Voi på stan? På Voi’s
event fick vi möjligheten att träffa hjärnorna bakom denna grymma affärsidé. En rolig och inspirerande kväll!

Hack the Spotify API
Vi fick hacka loss på Spotify’s API med hjälp av JavaScript. Med koden kunde vi hämta information om spellistor att använda i våra egna applikationer! En lärorik kväll
med DataTjejer från Göteborg!

Inspirationskväll
Malmö

En stor del av DataTjejs verksamhet är att tillsammans
med samarbetspartners och
sponsorer ständigt forma
nya mötesplatser för medlemmar att träffas, utbyta
erfarenheter, låta sig inspireras av varandra och komma
med lösningar på frågeställningar som DataTjej brinner
för.
Ett sådant sammanhang
var just Inspirationskvällen
i Malmö, ett nytt event som
togs fram tillsammans
med AFRY, Knowit, WiseIT
och Forefront Consulting.

På plats fanns, förutom ett
stort gäng glada och nyfikna
åhörare på 80 personer, sex
talare. Charlotte Eriksson, IT
Solutions på AFRY, Liv Törnquist, Salesforce, Carolina
Vitabäck, Knowit Insight Syd,
Evalotta Elnertz, Knowit, Maria Heij, Refined och Sophie
Schwanborg, Kvadrat.
Utifrån sina erfarenheter
i olika CEO-, chefs- och
konsultroller lyftes viktiga,
kvinnliga perspektiv på entreprenörskap och hur man
gör karriär i en mansdominerad bransch som IT och att

ta en ledarroll i en föränderlig värld som den digitala
världen är.
Kvällen avslutades med en
paneldebatt på fem deltagare med erfarenhet från
IT-branschen som bland annat diskuterade hur vi ska få
fler kvinnor att vilja söka sig
till branschen. Vi ser också
mycket fram emot att arrangera liknande event även
i framtiden för att åskådliggöra den fortsatta vikten av
diskussioner och lösningar
av de problem som dagens
IT-bransch står inför.

Amanda Björneskog

PÅ YABS ÄR INGEN FRÅGA FÖR DUM, INGEN IDÉ FÖR AVLÄGSEN OCH INGEN DRÖM FÖR STOR.
Vi är en platt organisation som erbjuder våra anställda fortlöpande utbildning, roliga kick-offer och
event varje månad. Vår ambition är att fortsätta växa med hög kvalitet och behålla känslan av det familjära bolaget, därför anställer vi personer med rätt attityd och rätt driv.
Glädje, teknik, målmedvetenhet och frihet genomsyrar hela organisationen. YABS, young aces by Sylog,
är ett konsultbolag som tillgodoser våra kunders behov av utveckling, test och integration av programvara och IT-lösningar. YABS hjälper flera av Sveriges mest framgångsrika bolag inom telekom, försvar,
transport, fordon, medicinteknik, bank och spel. Vi räds inte en utmaning och inget projekt är för litet
eller stort. www.yabs.se.

Quiz – vilken DataTjej är du?
Ingen DataTjej är den andra lik, men en sak har vi gemensamt och
det är att vi älskar data och IT. Är du mest lik UX-Ullis, KodknackarKim, Digitala-Donna eller Mingel-Märta? Gör vårt enkla test och se!

#1
Skrivbordet sägs vara en
spegling av själen.
På ditt skrivbord finns
A) En väldigt massa visitkort
som du samlat på dig. Samt
en kaktus, som på något sätt
lyckats bli uttorkad. Kanske
för att du hellre hänger vid
kaffemaskinen än vid skrivbordet.
B) Minst två skärmar, gärna
fler, en custom made kaffekopp och en gul badanka vid
namn B-Ada Lovelace.

C) En laptop, en digital systemkamera, en ritplatta, en
extra telefon, ja alla tekniska
bekvämligheter och såklart
ett kort på din katt iklädd rosa
hatt.
D) En obscen mängd post-it
lappar som illustrerar flöden
och idéer till coola appar som
skulle kunna rädda världen
och förenkla vardagen för
mänskligheten.

#2
En sak som är oumbärlig i
din handväska är:
A) En fickspegel, så att du
kan säkerställa att du inte
har rester av lunchen mellan
tänderna när du ska ut och
mingla!

#3
En vanlig dag på jobbet eller
i skolan, du har en stor deadline som närmar sig. Vad gör
du?
A) Ringer en vän. Visst, det
är ont om tid, men du behöver faktiskt lite emotionell
support!
B) Du löser äntligen en stor
bugg! Fast, vänta.. det resulterade i tre nya! Stjärna som
du är löser du dem också!
Och så fortsätter det..

B) Vadå, handväska? Du bär
alltid ryggsäck (med extra
många pins på). I den har du
en stor termos svart kaffe,
lite elektronikdelar som du
hittat och ett par terminalglasögon
C) Inga problem.. du är ju faktiskt Scrum-certifierad OCH
har ett premium konto på
Trello. Allt är under kontroll!
D) Du saknar en del innehåll,
men Lorem Ipsum får duga
så länge. Det är mer lockande
att designa och styla den där
snygga presentationen av
projektet än projektet i sig.

C) Ett extra batteri till mobilen såklart! Samt en universal-adapter om du skulle råka
hamna på villovägar.
D) Ett gäng pedagogiska
böcker om HUR du förstår
användare, en pantone-karta och en inköpslista från
förrförra året. Du lyckas alltid
glömma sojamjölken när du
handlar!

#4
Du tycker givetvis att alla
DataTjej-events är grymma
men dröm-eventet skulle
vara:
A) Ett nätverksevent med
många inspirerande talare,
stor buffé och en välfylld
goodie-bag.
B) Ett hackathon i något obskyrt programmeringsspråk
som ingen vet hur det uttalas!

#5
När du anländer till ett DataTjej event vad är det
första du gör?
A) Spanar in vart chipsskålarna är, sedan glider du fram
till närmaste okända DataTjej
och inleder en konversation.
B) Tänker ut en smart algoritm som skulle underlätta
incheckningen såklart!

D) Du påbörjar en inofficiell
användarundersökning av
DataTjejs webbsida.

#6
B) Din hemsida kraschar, databasen är korrupt samtidigt
som StackOverflow ligger
nere!

Flest A. Ja du är utan tvekan
en Mingel-Märta! Du älskar
att träffa nya människor,
nätverka och kan navigera
LinkedIn i sömnen. Att vara
medlem i DataTjej är perfekt
eftersom du får chansen att
mingla och träffa tjejer och
icke-binära som delar samma intressen som dig. Du
kommer gå långt och spås en
framtid som inspirationstalare och framstående karaktär!

D) En workshop med ett roligt
digitalt projekt! Inkluderat
brainstorming, skissande och
prototypande.

C) Scannar av rummet och
tar fram mobilen, och på tre
sekunder har du snappat,
instagrammat och checkat in
på Facebook.

Din värsta mardröm är:
A) En vecka ensam på en öde
ö. Speciellt om det inte finns
bubbel eller snittar!

Mingel Märta

C) En bootcamp i sökordsoptimering och data-analys!
Ingen digital information får
gå till spillo.

Kodknackar Kim

Flest B. Du är en Kodknackar- Kim. En sann programmeringsnörd och förmodligen gamer också. Logiska
problem is a piece of cake för
dig. Du kan tämja algoritmer,
städa kod och se sammanhang som andra inte ser. Du
gillar DataTjej för att du får
chansen att lära dig mer om
programmering och hitta
nya vänner som förstår dina
nördiga referenser. Du kommer med största sannolikhet
grunda ett innovativt startup.

Digitala Donna

Flest C. Grattis, du är Digitala-Donna! Ingen utmaning
inom IT är för stor för dig. Du
njuter av att lära dig mer om
nya teknologier och har en
osläckbar törst efter kunskap.
Dina inlägg på sociala medier
är alltid top notch och du är
den som alla vänder sig till
för teknisk support! Du är DataTjej eftersom du gillar det
breda utbudet av evenemang
och du kommer utan tvekan
att bli en digital-guru innan
detta århundrade är slut!

C) Inget wi-fi!!! Hur ska du
kunna blogga och uträtta
dina digitala underverk då?
D) Ett dåligt utformat formulär och HUR ska du kunna
veta om det har skickats, när
du inte får någon bekräftelse?

UX-Ullis

Flest D. Du är UX-Ullis
personifierad. Du lämnar
inget åt slumpen! Att göra
noggrann research och sedan
implementera dina insamlade kunskaper kommer helt
naturligt för dig. Du har ett
öga för detaljer och är kreativ
ut i fingerspetsarna. Du är
medlem i DataTjej för att du
diggar workshops och att få
träffa potentiella arbetsgivare. Du kommer dock träffa
Kodknackar-Kim på ett event
och bli medgrundare till hens
startup! Sen tar ni över världen (på ett snällt sätt)!

Engagera dig i DataTjej
Det finns många olika sätt
att engagera sig i DataTjej.
Eftersom organisationen är
nationell är det viktigt att
våra representanter finns i
olika städer. Vi studerar eller
jobbar med olika saker, men
den gemensamma nämnaren är att alla på något sätt
är inriktade mot data och IT.

Vi har även lokalt näringslivsansvariga som är med
och sköter kontakten med
det lokala näringslivet för
sponsorskap och utveckling
av samarbeten med företag
och andra organisationer. De
planerar evenemang och andra aktiviteter som DataTjej
deltar i.

Vår styrelse är, precis som
våra medlemmar, utspridda
över hela Sverige. Styrelsen verkar ideellt och väljs
på årsbasis vid det årliga
årsmötet. Styrelsen ansvarar
för det övergripande arbetet
och att utveckla DataTjej.

Till sist finns det även
möjlighet att engagera sig
i vår projektgrupp. Varje
år arrangerar DataTjej en
konferens. Konferensen har
ett roterande schema på sju
städer i Sverige. Eftersom
Konferensen är i en ny stad

varje år så är det även en
ny projektgrupp varje år.
Konferensen är en fantastisk
chans för dig som medlem
att träffa andra medlemmar,
träffa företag samt lära dig
mer om IT. Projektgruppen
jobbar precis som resten av
DataTjej ideellt och kämpar
hårt för att konferensen ska
bli så bra som möjligt.
I dagsläget är vi över 30
personer som är delaktiga
i antingen styrelsen, som
näringslivsansvariga eller i
projektgruppen.

IMPLEMAS TRAINEEPROGRAM

En flygande start på
nästa steg i din karriär
Implemas traineeprogram är en attraktiv väg till en spännande karriär
för dig som vill jobba med verksamhetsutveckling och digitalisering.
Att våra traineer ofta lyckas märks ute i Implemas verksamhet
– närmare en tredjedel av våra duktiga medarbetare kommer
från tidigare traineeprogram. Det är vi mycket stolta över!
www.implema.se/jobba-hos-oss/traineeprogram
Snabbaste vägen till framtidens affärssystem.

REBOOT
TRANSPORT
WITH US

Våra styrelseposter

Ledamot
Som ledamot har du en central roll i styrelsens dagliga arbete. Ledamöterna har ett
eget eller delat ansvarsområde och dessa
nomineras samtidigt som styrelseposterna.
De olika ansvarsområdena är näringslivsansvarig, IT- och webbansvarig, medlemsansvarig, barn- och ungdomsansvarig,
informationsansvarig samt suppleant.
Näringslivsansvarig är en övergripande post
som starkt kopplas till övriga ledamöter och
kräver nära samarbete.

Ordförande
Ordföranden är ytterst ansvarig för föreningen och de beslut som fattas inom denna. I
rollen ska du leda och fördela arbetet, ansvara för att beslut som tagits på föreningens
möten genomförts samt vid verksamhetsårets slut nedteckna en verksamhetsberättelse. Ordförande leder styrelsens verksamhet framåt och kallar även till styrelsemöte
samt årsmöte. Som ordförande bör du vara
lyhörd, våga ta tag i konflikter och fatta
beslut. Ansök till denna givande roll och få
chansen att träffa många nya människor du
annars kanske aldrig hade mött!

Vice ordförande
Som ordförandes högra hand fungerar vice
som ett bollplank och stöttepelare som även
ska träda in vid ordförandens frånvaro. Vice
ordförande kan även ha ett annat ansvarsområde beroende på uppgiftsfördelning och
intresse.

Kassör
Som kassör ansvarar du för föreningens
ekonomi och att fortlöpande kontrollera
föreningens räkenskaper och bokföring. Det
kan vara bra om du tidigare har erfarenhet
av kassörsuppdrag, men det är inget krav.
Så om du gillar siffror och ekonomi ska du
definitivt ansöka till att bli DataTjejs nästa
kassör!

Näringslivsansvarig
Som näringslivsansvarig håller du kontakt
med många företag och samarbetspartners.
Denna roll innebär ansvar att se till att det
anordnas event med företag under året i alla
städer som DataTjej verkar i. Rollen innebär också att ansvara för kontakten med
de lokalt näringslivsansvariga som finns i

alla DataTjejs verksamma städer. Vi söker
minst två näringslivsansvariga som delar på
ansvaret. Om du gillar att ha kontakt med
företag och anordna event är näringslivsansvarig definitivt en roll för dig!

IT- och webbansvarig
I denna roll hanterar du alla inloggningsuppgifter samt mailkonto för styrelsen och projektgruppen. Du har även ansvar för hemsidan och FTP-servern. Det kan vara en fördel
att ha erfarenhet av HTML, php, wordpress
och bildredigeringsprogram, men givetvis är
det inte ett krav. Ansök till denna roll och lär
dig ännu mer! Vi ser gärna att man är två IToch webbansvariga som delar på ansvaret.

Medlemsansvarig
Att ha rollen som medlemsansvarig innebär
att du ansvarar för alla medlemmar inom
DataTjej. Detta genom att sköta mailkontakten med medlemmarna, svara på sociala
medier-inlägg samt hantera medlemsregistret. Så om du gillar att ha nära kontakt med
våra medlemmar så är detta något för dig!

Barn- och ungdomsansvarig
Som barn- och ungdomsansvarig ansvarar
du för att locka yngre tjejer till att prova
teknik och programmering. Du kommer
att initiera och delta i event som visar vad
det finns för spännande områden inom IT.
Denna roll är relativt ny och du kommer få
mycket möjligheter att utveckla rollen.

Informationsansvarig
Som informationsansvarig ansvarar du för
DataTjejs sociala medier samt ser till att
uppdatera information kring aktuella eller
kommande event. Det är också denna roll
som ansvarar för att layouta trycksaker,
skapa annonser och hitta på nya spännande
kampanjer. Vi ser gärna att man är två informationsansvariga som delar på ansvaret.

Suppleant
Suppleantens roll innebär att vara en del
av styrelsens och föreningens arbete, men
även att vara ersättare vid eventuell frånvaro
av ordinarie ledamot.

Att vara informationsansvarig
i DataTjej
Har du en kreativ ådra och
talang för att kommunicera
i text och bild? Är du dessutom intresserad av sociala
medier? Då är styrelseposten som informationsansvarig perfekt för dig! Linnéa
Teigen var en av två informationsansvariga på DataTjej
2019/2020 och berättar här
mer om vad posten innebär.
Hur fick du höra om DataTjej, och varför blev du
medlem?
Jag blev medlem i DataTjej
när jag nyligen gått klart en
intensivutbildning i programmering i C# och .Net och
börjat jobba som IT-konsult. Jag lärde mig otroligt
mycket på de tolv veckor
som utbildningen var, men
jag ville fortsätta lära mig

mer och träffa andra tjejer
och icke-binära i branschen.
Då såg jag ett event på
Facebook som arrangerades
av DataTjej och blev genast
medlem!
Varför sökte du till rollen
som informationsansvarig i
DataTjej?
Jag kände att rollen som
informationsansvarig
passade mig eftersom jag
verkligen vill få andra tjejer
och icke-binära att känna sig
trygga och inspirerade att
jobba med data och IT. Jag
gillar att vara kreativ och att
skriva, samt har ett intresse
för sociala medier. Det var
den perfekta kombinationen
för rollen som informationsansvarig! Uppdraget var också en bra merit på mitt cv!

Hur ser en vanlig dag som
informationsansvarig ut?
Mycket av arbetet handlar om att skapa grafiskt
material för de olika events
som DataTjej arrangerar.
Vi ansvarar för att layouta
material och annonser som
sedan ska läggas upp i de
olika sociala medierna. I nuläget finns vi på Facebook,
LinkedIn och Instagram.
Det är viktigt att samarbeta
med övriga roller så som
näringslivsansvariga och
IT/webb-ansvariga. Det blir
mycket arbete i Photoshop.
Vi får också komma med
idéer till hur vi kan sprida
kännedom om DataTjej som
organisation, skapa kampanjer och designa trycksaker
såsom DataTjej-tygkassarna

och annat som vi delar ut till
medlemmarna.
Vad har du för tips till den
som vill engagera sig?
Det är bra att läsa mycket om vad som händer i
branschen så att du kan dela
aktuella nyheter och att hålla
dig uppdaterad i nya tekniker
och trender. Det blir mycket
vad du gör det till. Om du
brinner för något kommer
det synas i den kommunikationen du skapar! Jag
tycker året med DataTjej var
något av det mest givande
jag gjort, så jag vill verkligen
råda alla att våga engagera
sig i styrelsen eller i föreningen på annat sätt.

Linnéa Teigen

“Jag gör
vad jag bestämt
mig för att göra”
SOFIE LINDBLOM, vd på Ideation360,

tidigare global innovationschef på Spotify,
Civilingenjör i medieteknik vid Linköpings universitet.

Har du bestämt dig?
B Civilingenjör i datateknik
B Civilingenjör i medieteknik
B Civilingenjör i mjukvaruteknik
B Civilingenjör i informationsteknologi
B Högskoleingenjör i datateknik
Programmeringen startar på din nivå,
ingen förkunskap krävs. Sök senast 15 april.

liu.se

Nyfiken på hur det är att vara
aktiv inom DataTjej?
Läs då vidare för här är
Maija Happonen, en av
DataTjejs lokalt näringslivsansvariga i Göteborg.
Berätta lite om dig själv, jobbar du eller studerar?
På vardagarna studerar
jag på Chalmers tekniska
högskola. Just nu är jag inne
på mitt sista år, så snart bär
det av till arbetslivet! Jag
kommer ursprungligen från
Stockholm men valde att
studera i Göteborg för att få
nya erfarenheter - och för att
enklare få en lägenhet och
flytta hemifrån. På Chalmers
har jag en kandidat inom IT
och en master inom Industriell Ekologi.
Varför valde du att engagera
dig i DataTjej?
Jag vet att det ibland kan
vara svårt att se hur man
passar in som tjej i Data/
IT-sammanhang så för mig
är det viktigt att kvinnor och
icke-binära känner sig välkomna. Det finns mycket att
jobba på inom branschen,
men en sak vet jag: vi blir
starkare tillsammans!

Jag kom i kontakt med
DataTjej genom att gå på
event och på konferensen,
och jag tyckte verkligen om
det! Att nätverka och träffa
många fantastiska tjejer
gjorde så att jag kände en
större tillhörighet i Data/
IT-sammanhangen. Så när
jag såg att man kunde söka
till lokalt näringslivsansvarig
kände jag att det var nästa
utmaning för mig.
Vad gör du som lokalt näringslivsansvarig?
Som lokalt näringslivsansvarig får man möjlighet
att ha kontakt med företag,
arrangera event och lära sig
mycket administrativt. Det
har varit mycket frihet i vad
man kan arrangera, så man
kan skapa nya event och
vara kreativ, vilket är jätteroligt!
Till exempel är jag i år
huvudansvarig för DataTjej
Galan 2020 i Göteborg, ett
helt nytt koncept. Jag fick
starta från grunden och
diskutera mig fram till saker
såsom sponsorpriser, lokal

och massa annat. Förhoppningsvis blir Galan en fantastisk kväll där alla DataTjejer
känner sig glada, hyllade och
nöjda!
Vad har du för tips till den
som vill engagera sig?
Att engagera sig ideellt är
något jag rekommenderar
alla, och att göra det fullt
ut. Det är fantastiskt att få
arbeta för en sak som man
själv känner är viktigt, och
samtidigt lär man sig mycket om sig själv och utvecklas
som person. Man blir bättre
på att hantera sin tid och att
planera event, och bygger
en karaktär som är mer
stresshanterlig och driven.
Men det tar lite tid, så se till
att vara redo att lägga några
timmar i veckan på engagemanget. Jag har fortsatt
engagera mig i olika saker
under hela mina studier, och
tycker det är fantastiskt. Om
vi alla engagerar oss i det vi
tycker är viktigt så tror jag
att vi tillsammans kommer
bygga upp bygga upp ett
mer jämställt och överlag
bättre samhälle.

Maija Happonen

5 Snabba
Med Maria
SYSTEMUTVECKLARE
PÅ CALABRIO I
STOCKHOLM

1. Hur och när började du jobba på Calabrio?
Jag började jobba på Calabrio 2010 och det var efter att
en rekryterare hört av sig till mig om en annons som lät
passande. Det var lite utav en utmaning samtidigt som
programmeringsspråket och utvecklingsmiljön kändes
helt rätt. Företaget verkade intressant!

2. Att jobba med utveckling på Calabrio –
hur är det?
Det är superkul! Det är varierande eftersom produkten
har så många möjligheter. Det är kreativt då vi som
utvecklare får stor frihet i hur vi vill lösa uppgifterna och
väldigt lärorikt bland annat på grund av att vi par- och
mobbprogrammerar så mycket.

3. Vad är det bästa med att jobba här?
Det bästa med att jobba här är kollegorna och det
strukturerade arbetssättet som vi har tack vare agila
metoder, agila coacher och bra produktägare.

4. Ditt starkaste minne hittills på Calabrio?
Mitt starkaste minne härifrån måste vara resorna till våra
kontor i Kina. Det var fantastiskt att vara en del i att starta
upp våra R&D kontor där och att se till att kollegorna
kunde komma in i vårt arbetssätt och såklart att få lära
känna dem!

5. Om du hade en superkraft – vad hade det varit?
Det skulle nog vara att kunna resa i tiden. Exempelvis
skulle det såklart vara spännande att få se framtidens
teknik. Så snabbt som den går framåt idag.

Calabrio präglas av en entreprenöriell kultur där initiativ och kreativitet välkomnas och där våra
engagerade medarbetare är och alltid har varit nyckeln till vår framgång. Hos oss är ensam inte
stark utan vår framgång kommer ifrån att vi delar kunskap, hjälper och utmanar varandra. Kort
sagt, vi är en arbetsplats där vi ser varandra och våra kunder.
På Calabrio investerar vi mycket i produktutveckling och Research & Development är vår största
avdelning med mer än 60 passionerade kollegor i Sverige och till vår stora glädje så fortsätter vi att
expandera! Vi söker fler grymma kollegor som vill vara med och bygga den bästa WFM-lösningen
på marknaden.

calabrio.com
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Din framtid.
Där människor
och datorer möts.

.

Läs mer om våra IT-utbildningar:
www.umu.se/utbildning

Vårt mentorskapsprogram
Vi på DataTjej tror att nätverka
och dela erfarenheter mellan
varandra är ett magiskt recept för personlig utveckling.
Därför har vi tillsammans med
#addher skapat Match and Go
och genom detta nya koncept
kommer vi göra vårt yttersta
för att finna en match till just
dig. Vi matchar ihop er via vår
fantastiska matchningsalgoritm, men sedan är det upp till
er själva att träffas under det
kommande halvåret och bygga
upp en relation.
En mentor kan göra allt från att
delge sina erfarenheter inom
IT-branschen, till att vara ett
bollplank inför svåra karriärval

eller varför inte bara diskutera spännande IT grejer? En
adept (personen som vill få en
mentor) kan inspireras, fråga
massor med frågor och ge
nya perspektiv på intressanta
ämnen till sin mentor!
Vill du få chansen att ha en
kvinnlig mentor med arbetserfarenheter som kan stötta dig
i dina framtida karriärval? Eller
vill du som är aktiv i näringslivet inspireras av en student
och påverka framtidens anställda inom IT-branschen?
Besök datatjej.se/mentorskapsprogrammet/ för mer info och
formulär om hur du anmäler dig.

”Hon gav mig utmaningar och stöttade
mig i min personliga utveckling. ”
Jag hade precis avslutat
mina studier och börjat spana
efter jobb. Jag behövde dock
en bättre förståelse för vad
konsultjobb går ut på och ett
större nätverk för att hitta mitt
drömyrke.

Patricija Ilin

Jag chansade därför och
sökte till Match and Go där jag
blev matchad med en väldigt
engagerad konsultchef. Hon
visade snabbt intresse för mitt
IT-område, beskrev viktiga

punkter som berör konsultrollen och introducerade mig för
nya kontakter.
Samtidigt gav hon mig utmaningar och stöttade mig i min
personliga utveckling. Det hela
slutade lyckligt, med ett signerat kontrakt innan Match and
Go-perioden tagit slut och en
relation till min mentor som jag
håller varmt om hjärtat!
– Patricija Ilin, ordförande i
DataTjej 18/19

DataTjej Konferensen
Varje år arrangerar DataTjej en
av Sveriges största IT-konferenser för kvinnor och icke-binära som studerar IT eller data
på högskole- och universitetsnivå. DataTjej-konferensen flyttas runt varje år bland Sveriges
största universitet då syftet är
att lära känna kvinnor runt om
i landet. Du får möjlighet att
knyta kontakter och få inspiration från kvinnor som redan är
aktiva i branschen.
Konferensen hjälper till att
skapa ett nätverk av kontakter
över hela Sverige, vilket är till
stor hjälp för att stärka samhörigheten. I det långa loppet
kommer detta att främja en
mer jämställd arbetsplats och

För mer info: konferens.datatjej.se |

IT-branschen blir mer inkluderande. Konferensen pågår
under tre fullspäckade dagar i
början av året, med inspirerande föreläsningar, studentsittningar och mängder med fika.
För att delta betalar man en
avgift på 500 kronor och då
ingår boende, mat, aktiviteter
och mycket mer. En vanlig
dag startar tidigt på morgonen och innehåller vanligtvis
föreläsningar eller workshops
och har en massa fikaraster
samt lunch. Därefter åker du
hem och vilar innan det är tid
för middag, vanligtvis har vi en
sittning där du får chansen att
knyta kontakt med fler härliga
DataTjejer.

”Ett minne för livet”
Som projektledare för Konferensen var det
mitt ansvar, tillsammans med vice projektledaren, att stötta hela projektgruppen
och se till att allt sköttes på bästa möjliga
sätt. Det mest utmanande var att lära mig
min roll som projektledare, en roll jag inte
tagit mig an tidigare. Men det är något jag
snabbt kom in i, och tillsammans med en
fantastisk projektgrupp så gick allting bra.
Att vara projektledare för Konferensen
gav mig så mycket, både nya erfarenheter
men också personlig utveckling. Det bästa
av allt är att det är roligt att få arrangera
något som är så uppskattat och viktigt för
så många kvinnor och icke-binära. Så jag
uppmanar er verkligen att söka till projektgruppen, det är ett minne för livet!
- Elin Gosch,
Projektledare för Konferensen 2020

DET HÄR ÄR IDA
HON GILLAR IT
Vill du jobba med Ida
och hennes team?
Sök till IFS!
Här är 46% av cheferna kvinnor.
Ida i Linköping är en av dem.
ifs.com

Samarbeta med
DataTjej
DataTjej samarbetar på många
olika sätt med IT-företag för att
visa medlemmarna hur IT-branschen ser ut och vilka möjligheter som finns. Genom att
uppmärksamma och informera
om vad branschen har att
erbjuda är vi övertygade om att
vi kan inspirera fler tjejer och
icke-binära att söka en dataeller IT-utbildning eller hitta sitt
första jobb inom IT.
Genom att samarbeta med
DataTjej får företag chansen
att nå ut till DataTjejs alla medlemmar som är intresserade av
data- och IT runtom i Sverige.
DataTjej samarbetar konti-

nuerligt med företag på olika
sätt för att förmedla kontakter
mellan våra medlemmar och
företag i IT-branschen.
Det finns flera olika sätt att
samarbeta med DataTjej på
och vi är alltid öppna för nya
förslag om ert företag har egna
önskemål!
Vill ni planera ett event, bidra
som sponsor, eller vara med
och arrangera en aktivitet,
workshop, eller en föreläsning
med DataTjej? Kul! Besök vår
hemsida datatjej.se/samarbeten eller kontakta oss genom
att maila naringsliv@datatjej.
se.

”Att samarbeta
med DataTjej
innebär många
värdefulla
möjligheter”

Det är lätt att
vara modig när
folk är snälla
Gör oss sällskap. Här möts utvecklare, designers och
projektledare som delar ett genuint intresse för den
digitala världen. Som stormtrivs tillsammans. Och som
förstår att kvalitetstid i digitala relationer växer fram
ur förståelse för människors behov.
Gör oss sällskap på jobs.tactel.se.

DataTjej <3 samarbeten
för jämställdhet

– Det är viktigt att upprätthålla jämställdhet mellan
kvinnor och män inom
IT-branschen och vi åstadkommer detta genom att
samarbeta med IT-företag,
inleder Tugce Özdeger,
näringslivsansvarig inom
DataTjej.

och .NET traineementor på
If Skadeförsäkring. Tugce
är med andra ord en kvinna
med många strängar på sin
lyra och hennes olika yrkesoch karriärsroller visar på de
många val- och yrkesmöjligheter som IT-branschen har
att erbjuda.

Frågan, som Tugce brinner
för, rör vikten av att DataTjej
har en kontinuerlig kontakt
med näringslivet.

En grund som lades redan
under studietiden:

Tugce, med bakgrund som
universitetsstudent i mjukvaruutveckling och favoritämnen som datastruktur och
algoritmer, klev in i rollen
som näringslivsansvarig
i DataTjejs organisation
2019. Utöver att fylla denna
viktiga roll arbetar hon till
vardags som senior systemutvecklare, Tech-talare

– Jag erbjöds spännande
utvecklingsmöjligheter
redan vid examensarbetet
och började kort därefter
min IT-karriär på SAAB. Det
är också här DataTjej utgör
en så viktig roll, som brygga
mellan studier och arbetsmarknad.
– Som näringslivsansvarig
har jag huvudansvar för
denna kontakt. Jag ringer

och besöker företagsrepresentanter på deras kontor,
försöker hitta samarbeten
och motiverar varför det är
viktigt att inspirera tjejer
genom att vara med och
skapa events tillsammans
med oss.
– På så vis hoppas vi kunna
stödja och guida tjejer i rätt
riktning inom IT-branschen.
Och på liknande vis hoppas
vi också kunna inspirera
företag att locka och uppmuntra fler tjejer inom IT,
utvecklar Tugce.
Området går dock alltid att
utveckla, något Tugce Özdeger också uppmärksammar:
– Vi vill fortsätta växa utanför de stora städerna och
folktätaste områdena där
vi är som mest aktiva, ut till

mindre städer och glesbygd,
för att verkligen nå ut och
uppmärksamma tjejer på
möjligheterna som finns
inom IT. Något vi hoppas
göra bland annat genom
bredare samarbete med fler
små som stora företag, där
vi utvecklar events och konferenser över hela Sverige.
– De här mötesplatserna
är extremt viktiga för både
oss, alla tjejer men inte
minst företagen om dem
vill fortsätta utvecklas. Det
finns en oanad kapacitet hos
alla unga matematik- och
dataintresserade unga tjejer
över hela Sverige och det
är vår uppgift att se till att
denna kapacitet uppmuntras
och tas till vara på, avslutar
Tugce hoppfullt.

Tugce Özdeger

Sveriges skickligaste cyberexperter,
utvecklare, underrättelseanalytiker
och en massa annat ovanligt.
Och helt vanligt.
Jobb för dig som vill utvecklas – och arbeta för Sveriges säkerhet och integritet.
Läs mer på fra.se

Samhällsnytta och flexibel
arbetstid i en platt organisation
Maria Lidholm startade sin karriär inom IT med en examen som systemvetare. Även om programmering var intressant så insåg hon snart att hon
ville ha mer kundkontakt och vara mer delaktig i Sokigos utvecklingsprojekt. Efter fyra år på bolaget som produktägare och utvecklingschef, ska
hon vid årsskiftet börja arbeta i sin nya roll som kundutvecklingschef. Vi
tog chansen att ställa några frågor om Marias arbete på Sokigo.
Vad är det som gör ditt jobb så
roligt?

– Den stora variationen av arbetsuppgifter. Jag får utmana mig själv genom
att stå på scenen och tala inför våra
kunder den ena dagen för att sedan
leta buggar den andra. Som rastlös själ
uppskattar jag bredd och variation.
Det tycker jag är viktigt.

otroligt närvarande och personlig. Säger man att något inte funkar så är det
aldrig långt till åtgärd.

Något jag verkligen uppskattar är den
flexibla arbetstiden. Den underlättar
för mig då jag även är mamma och har
en rätt hektisk vardag. Det är nyckeln
till att jag kan jobba så mycket som jag
gör och ändå få ihop jobb, familjeliv
Vi utvecklar produkter och tjänster och träning.
som underlättar vardagen för invånarHur ser framtiden ut?
na i Sveriges kommuner. Jag arbetar
För mig personligen ska jag byta till en
med en produkt jag verkligen kan relaroll som fokuserar mer på våra kunder
tera till. Det gör mig motiverad!
och hur vi kan göra deras värld enklare.
En viktig nyckel är också mina härliga
Vi på Sokigo kommer få nya medarbekollegor och att jag har en chef som
tare från två systerbolag. Det ska bli
låter mig lösa uppgifter på mitt sätt.
jättekul och sammanslagningen inneIngen söndagsångest, det är kul att gå
bär fler härliga kollegor och ett ännu
till jobbet!
bättre erbjudande till våra kunder!

Hur är Sokigo som arbetsgivare?

– Någonting som slagit mig är hur platt
organisationen är. Vi har en VD som är

"Kul att våra lösningar
gör skillnad i samhället"

www.sokigo.com

Jobbportalen
Är du webb- och apputvecklare, digital marknadsförare,
software developer eller någon
annan expert inom IT- och
data? Eller tvärtom, VD eller
rekryteringsansvarig för ett
företag som söker denna typ
av expertis och kompetens? Då
är DataTjejs jobbportal, som
samtliga av våra över 2000
medlemmar har tillgång till,
den perfekta mötespunkten!

Vill du som oss vara med och
arbeta för en mer jämställd ITbransch kan du nu både söka
efter platsannonser och publicera platsannonser angående
jobb och anställningsansökningar på vår jobbportal.
Välkommen in på
datatjej.se/jobbportal

Join the successful Snow Software team!
Snow is a fast-growing, forward-thinking company, founded in Stockholm, with a global presence.
Our diverse, gifted team has built a market-leading technology intelligence software platform that
oﬀers insight and manageability across tech assets. We’re proud of what we’ve achieved and are
eager for team members to add to our ongoing success story…while having fun along the way!
See Available Roles: snowsoftware.com/int/careers/tribe-known-simply-snow
We’re proud supporters of Datajej so please reference on application

För jobbsökande
och arbetsgivare!

För att IT är framtiden
och för att du vill
knäcka koden

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV
www.dsv.su.se

Digi5 – ett heldagsevent
för kvinnor och icke-binära
som är nyfikna på teknik
Tillsammans arrangerade
DataTjej och Nox Academy
eventet Digi5, ett initiativ i
syfte att uppmuntra intresset för teknik hos tjejer och
icke-binära i alla åldrar. På
Epicenter i Stockholm samlades 200 stycken deltagare
för att ta del av föreläsningar, inspirationstal, en paneldebatt och workshop-stationer med fokus på teknik
och programmering. En dag
fylld med digitalt skapande,
nätverkande och inspiration!
Idén startade genom ett
möte mellan Amanda Bergström från DataTjej och Maria Hjort från Nox Academy,
som tillsammans drömde
om att skapa ett tillfälle
där man oavsett ålder var
välkommen att inspireras
och lära sig mer om teknik
under ett heldagsevent.
Teknik är till för alla, och det

är tillsammans som vi ska
forma framtidens digitala
lösningar!
Namnet Digi5 föddes ur
leken med ord kring att vara
kvinna i den digitala eran, en
digital female. Visionen med
Digi5 är att höja den digitala
förståelsen och kompetensen hos flickor, kvinnor och
icke-binära i alla generationer.
“Vi hade en vision om att
man skulle få med sig både
mormor, mamma, syster och
dotter till Digi5! ”
– Amanda Bergström,
Barn-&ungdomsansvarig på
DataTjej
Stationer, talare
och föreläsningar
Utöver möjligheten att träffa
likasinnade, utbyta erfarenheter och inspireras av varandra erbjöds ett fullspäckat

heldagsschema med olika
stationer där deltagare tilläts
testa på och utveckla sina
kunskaper och kreativa
förmågor, prominenta talare
inom branschen, föreläsningar och seminarier.
Tillsammans med partners
som delar visionen om en
jämställd tech-bransch hölls
stationer med Kodcentrum,
Hello World!, imagiLabs,
Soundtrap, Bonnier News
Tech och DataTjej där man
fick testa på allt från att
koda en hemsida, skapa musik, testa VR och programmera i Python!
VR-teknik med Bonnier
Tech News
På Epicenters scen stod
bland annat Nox Academy
och höll i föreläsningar med
fokus på datorer, webbutveckling och AI.

”En av de absolut mest
gripande ögonblicken under
dagen var när jag under ena
timmen stod och föreläste
om AI där de äldsta i publiken
var närmare 80, för att sedan
kliva in på en station och se
en femåring fullt försjunken i
sin programmering”
– Maria Hjort, Nox Academy.
Genom en paneldebatt och
inspirationstal fick man
även höra om hur man kan
använda teknik som ett
verktyg för att göra skillnad
och förändra världen. Åtta
stycken power-kvinnor bjöds
in på scenen för att dela
med sig av sina erfarenheter
och perspektiv.
Man är aldrig för ung eller
gammal för att lära sig något nytt, för mer info besök
www.digi5.se!

Att skapa förändring ur ett jämställdhetsperspektiv behöver inte vara svårt. Det är CGI
Sverige ett bevis på – vårt ambitiösa mångfaldsarbete har gett tydliga resultat i en annars
mansdominerad bransch.
Vi är stolta över att fått utmärkelser som Top
Employer och Bästa Jämställhetsindex.
Var med och utmana IT-branschen tillsammans
med oss på CGI!
www.cgi.se/karriar.se

PLUGGA IT I BORÅS!
hb.se/utbildning/IT

Hos oss kan du läsa till IT-tekniker, dataekonom,
systemarkitekt och systemvetare. Vi erbjuder också
en kandidatutbildning i internationell handel och IT.

Vi välkomnar
DataTjejer i alla
åldrar – det är både
gratis och enkelt att
bli medlem!
kontakt@datatjej.se
www.datatjej.se

Förändra världen med
samhällsutvecklande IT.
Plugga till civilingenjör!
miun.se/civing
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