We love IT
What´s your passion?
Hos oss får du möjlighet att jobba med det du älskar på ett av världens ledande
IT-tjänstföretag, tillsammans med engagerade kollegor från jordens alla hörn.
Men du får också utrymme för annat i livet.
På Tieto drivs vi av passion för vårt arbete. Men vi tror också på en sund balans
mellan jobb och fritid. Om man trivs med sitt jobb blir man också bra på det.
Och har man en meningsfull fritid blir det roligare att jobba. Människor som
mår bra sprider positiv energi och med välbefinnande kommer också resultat.
Vi på Tieto har en sak gemensam: We love IT. But most of all we love people.
Book a date and fall in love you too at tieto.com/passion
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