Nordens smartaste IT-konsultbolag

Om oss
Northprim AB är ett svenskt IT-konsultbolag baserat i Stockholm. Bolaget grundades 2015 och är
helägt av svenska ägare. Ledningsgruppen besitter erfarenhet från partner- och seniornivå hos de
största globala aktörerna i branschen och har lång erfarenhet av att leverera komplex IT till bl.a. kunder
som återﬁnns på Stockholmsbörsen. Bolaget har även bred kompetens inom mindre IT-projekt med
ﬂexibel och snabb leveranshistorik. Northprim har idag kontor i Stockholm, Malmö och Belgrad.

Affärsidé
Northprim levererar IT-proffs med hög kvalité till lågt pris. Det möjliggörs genom rekrytering av de
mest avancerade och kvaliﬁcerade IT-konsulterna i Serbien inom .NET, Java, HTML/CSS etc.

Arbetsmodell
Vi inleder med ett introduktionssamtal för att vi tillsammans ska få en uppfattning om hur er situation ser
ut. Syftet är först och främst att vi ska lära känna varandra och få en bild av hur vi kan hjälpa ert företag.
Northprim har som målsättning att erbjuda sina kunder en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl
tjänster som service med syfte att långsiktigt skapa en IT-funktion som överträffar vad övriga aktörer i
marknaden kan erbjuda. Samarbetet skräddarsys alltid efter kundens behov. Om ni önskar att konsulten
ﬁnns på ert kontor på heltid så ordnar vi det. Vi erbjuder naturligtvis även deltids-eller distanslösningar.
Vanligtvis utförs större delen av arbetet från vårt kontor i Belgrad. Projektledning sköts i huvudsak av
kunden som alltid har tillgång till vår ledningsgrupp vid behov av hjälp och/eller frågor.

Nearshoring
Nord-syd-nearshoring är optimalt för distribuerad utveckling och skapar ﬂexibilitet kring möten och samarbeten.
Serbien återﬁnns i samma tidszon (CET) och nås med ﬂyg
på 2,5 timme. Vi arbetar efter en distribuerad leveransmodell där milestones och viktiga kvalitets- och utvecklingsmöten sker fysiskt för att säkerställa kvalité och
kostnadseffektiv leverans. Dagliga uppföljningsmöten
sker via Skype eller liknande. Det är liten kulturskillnad
och våra IT-konsulter har mycket goda engelskkunskaper.

Vi reducerar era IT-kostnader
Genom att kombinera onshore och nearshore IT-resurser
kan er IT-funktion genomföra nya utvecklingsprojekt samt
underhållsarbete på ett mer kostnadseffektivt sätt. Våra
konsulter och ledningsgrupp har bred erfarenhet av olika
IT-projekt och vi erbjuder agilt arbetssätt baserat på hur er
nuvarande IT-avdelning arbetar idag och vill arbeta i
framtiden. Vi reducerar era IT-kostnader och tar hand om
delar eller hela IT-driften av ert kontor. Om ni föredrar att
äga era egna IT-resurser så kan vi även hjälpa er att
etablera ett eget IT-kontor i Serbien som kan ta hand om er
rekrytering och kontorsadministration. Välkommen till
Northprim – Nordens smartaste IT-konsultbolag.
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