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OM EDUCATEIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec consequat, mi 

tincidunt vestibulum dignissim, massa sem accumsan justo, quis laoreet 

metus quam sed ante. Maecenas laoreet tempor nibh sit amet scelerisque. 

Cras maximus commodo nulla ac feugiat. Pellentesque euismod urna risus, 

vitae scelerisque leo interdum sed. Orci varius natoque penatibus et magnis 

dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin ex ipsum, lacinia vel nisi 

sit amet, imperdiet convallis tellus. Nullam pulvinar, est sed ultrices 

consequat, velit lorem finibus nunc, quis ultrices massa lorem et ipsum. Nam 

et mauris in nisi auctor accumsan. Curabitur ut nunc at quam rutrum aliquam 

in id odio. In et convallis libero. 

 

Duis posuere nisi at orci fermentum, ac condimentum erat ultricies. Proin 

efficitur lacus vel finibus viverra. Quisque eu tellus vel turpis porta ultricies. 

Morbi in est luctus dui fringilla imperdiet quis in tortor. Nulla facilisi. Curabitur 

eget suscipit ex. Vivamus non finibus sem, id posuere tellus. Pellentesque 

MAN SKA ÄLSKA ATT JOBBA

Digital marknadsföring

Vi söker en person med stort intresse för digital  

marknadsföring. Vi ser gärna sökanden med  

arbetserfarenhet 

Söderhamn

Följer

Eventarrangör

Vi söker en säljare/eventarrangör som vill bli göra bra saker  

för sin bostadskommuns förenings- och näringsliv. Du blir  

vår inspiratör och ambassadör i mötet med nyckelper...

Uppsala

Följer

Systemutveckling

Vi söker utveklar-kandidater med goda kunskaper/erfarenheter  

av React till att jobba med EducateIT's testsystem.

Stockholm

Följer

LEDIGA JOBB

VÅRA MEDARBETARE

FÖRENINGAR VI STÖTTAR

Kontakta oss

EducateIT AB

Epost: support@educateit.se

Telefon: 042-342850

Snabblänkar

EducateIt's startsida

Redigera din Bokadero-profil

Gå med i småföretagarnas nätverk

Innovativa och unika idéer





Att vara bra på det du gör hjälper andra

Tillsammans så gör vi ett avtryck i historien

Att börja på något nytt





Möjlighet att växa inom företaget

Bryter nya marker

Emil Karlsson (Head of development)

"Not one day is the same as another; every day  

brings a new challenge."

Caroline Norgren (Head of marketing)

"I feel so privileged to be working with an  

innovation that can restore quality of life for  

so many!"

Jonas Lööw (CEO)

"The challenge is both easy to define, and  

complex in its solution."

Mikaela Olsson (Sales maneger)

"The pleasant challenge to build a company  

and at the same time help people makes it  

rewarding to go to
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579 följare


