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Tjänster

Vi erbjuder marknadsledande it-tjänster inom , systemarkitektur
 och  med fokus på projektledning systemutveckling Agila

utvecklingsmetodiker

Utbildningar

Vi erbjuder professionella utbildningar inom Java, öppen källkod och Agila
metoder

http://www.hifront.se


Om mig

Befintligt uppdrag

Chef Systemutveckling - Bilia IT

Enterprise Architect - Bilia IT

Ansvarig för projektledningsmetodik, systemarkitektur och processer
inom Bilia IT, s.k Bilia Enterprise Process (BEP)

Integrationsexpert och ansvarig för integrationsplattformen Mule



Om mig

Systemarkitektur och Projektledning

10 års erfarenhet som ,  med bredProjektledare Certifierad Scrum Master
erfarenhet av Agila metoder

12 års erfarenhet som ,  och Systemarkitekt Senior Javautvecklare Teknisk
Teamledare

4 års erfarenhet som .NET/C# utvecklare



Om mig

Ledarskap och Utbildningar

4 års erfarenhet som  och Konsultchef Key Account Manager

3 års erfarenhet som  och Produktansvarig Produktutvecklare

4 års erfarenhet som ansvarig för  och Utbildningar Kompetensutveckling



Tjänster



Tjänster
HiFront erbjuder professionella konsulttjänster inom Java, .NET, öppen källkod
med tillhörande teknologier

Vi har mångårig erfarenhet av ,  och projektledning systemarkitektur
 med fokus på systemutveckling Agila utvecklingsmetoder



Tjänster
HiFront har expertkompetens inom Systemintegration och CMS

Mule ESB

Camel + ActiveMQ

Magnolia CMS

Spring Core / Spring MVC / Spring Webflow

Java EE

Java SE



Utbildningar



Utbildningar

Marknadsledande kurser till marknadsledande priser

HiFront erbjuder skräddarsydda utbildningar som är anpassade till kundens
specifika kompetensnivå och behov

Våra utbildningar grundar sig på flerårig praktisk erfarenhet

Vi erbjuder såväl  som avancerade kurser nybörjarkurser



Utbildningar

Målbild - Konsultföretag

Ingen konsult skall nekas uppdrag p.g.a. “bristande” kompetens, dvs nekad
p.g.a CV

Rekrytera “billigt”, t.ex. nyexaminerade –> Utbilda med hög kvalitet till
marknadsledande pris –> Stora konkurrensfördelar!



Utbildningar

Målbild - Utvecklingsavdelning

Viktigt att alla anställda har rätt utbildningsnivå för att sköta sina
arbetsuppgift

Rekrytera “billigt”, t.ex. nyexaminerade –> Utbilda med hög kvalitet till
marknadsledande pris –> Stora konkurrensfördelar!



Utbildningar
Vi erbjuder utbildningar inom:

Spring Core

Spring MVC

Spring WebFlow

JEE6 / JEE7 + JSF

JPA

Mule

Magnolia CMS

Scrum

Jira

Gå in på vår  och läs mer om våra kurser och kontakta oss för att boka inhemsida
ett möte.

http://www.hifront.se


Befintliga kunder

KnowIT

Mule utbildning - 7 deltagare, 2014

Spring Core utbildning - 10 deltagare, 2013

Spring MVC utbildning - 9 deltagare, 2013

Spring Webflow utbildning - 10 deltagare, 2013

JPA utbildning - 11 deltagare, 2013



Befintliga kunder

Bilia

Scrum utbildning

6 deltagare, 2014

14 deltagare, 2013

Jira utbildning

5 deltagare, 2014

12 deltagare, 2013



Prismodell

Skräddarsydda utbildningspaket

Från  beroende på paketering och antal deltagare3000 SEK/person/dag

Kontakta oss för en offert och förslag till upplägg och paketering



Samarbetspartner



Samarbetspartner

Vi kan bli er utbildningspartner

Framtagande av traineeprogram

Framtagande av  kring kompetenscenter systemintegration och
systemarkitektur

Samarbete kring certifieringar inom Java, integration och CMS



Samarbetspartner

Vi hjälper företag med tekniskt säljstöd

Tekniskt säljstöd vid offereringar

Säljstöd för att bredda befintliga affärer

Säljstöd för att “få in foten” på nya kunder



Samarbetspartner

Vi hjälper företag med kompetensutvärdering och
kompetensutveckling

Vi utför professionella intervjuer för att utvärdera kandidaters
kompetensnivå i rekryteringsprocessen

Vi kan hjälpa till att ta fram  för ert företagkompetens- och utbildningsplaner
och anställda



Tack för er tid!



HiFront

Kontaktuppgifter
Mattias Olofsson
0729-685825
hifrontab@gmail.com
www.hifront.se

 | Linkedin Twitter

http://www.hifront.se
http://se.linkedin.com/pub/mattias-olofsson/9/195/612
https://twitter.com/mattiaso74

