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Kandidat-/masteruppsats inom IT hos Volkswagen Finans 
Sverige AB 

Sätt dina teoretiska kunskaper i en praktisk kontext inom arbetslivet. Vi söker dig/er som ska skriva en 
uppsats under vårterminen inom IT. Du erbjuds insikter i en bransch och marknad som växer för varje dag. 
Vi hoppas kunna erbjuda dig något positivt till ditt CV. 

Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) arbetar med finansiering av bilaffärer i tätt samarbete med 
importören av Volkswagenkoncernens bilmärken, vårt systerbolag Volkswagen Group Sverige AB  (VGS). 
Den övervägande andelen av bilaffärerna med finansiering hos oss sker genom anslutna återförsäljare i det 
av VGS och VFS tillsammans tillhandhållna helintegrerade säljstödsystem. Systemet är webbaserat med 
integrationer till många interna och externa tjänster och vidareutvecklas löpande.  

Vår IT-avdelning har som uppdrag att drifta och förvalta våra applikationer och IT-infrastruktur för att vår 
verksamhet ska fungera dygnet runt. De arbetar också med frågor gällande behörighet och säkerhet, 
arkitektur samt kvalitet och kontroll. Avdelningen är uppdelad i olika funktionsområden med olika ansvar 
för att ge verksamheten bästa service. Dessa är: 

 Application management bemannas av tekniska systemägare som tillsammans med de funktionella 
systemägarna på affärssidan ansvarar för att applikationerna förvaltas, utvecklas och 
dokumenteras på ett korrekt sätt. 

 Application operation ansvarar för att driften är stabil dygnet runt, men även för att driftsätta nya 
lösningar och versioner av både applikationer, middlewares och operativsystem. 

 IT Security ansvarar för IT-säkerhet, IT-risk och IT compliance. 
 IT Architecture ansvarar för att övergripande säkerställa att vår uppsättning av infrastruktur och 

applikationer är stabil och möter verksamhetens krav på bästa sätt idag och i framtiden. 
 Incident and problem management ansvarar för att hantera incidenter på bästa sätt och att utreda 

grundorsaken till återkommande problem. 
 Support and user management ansvarar för att hantera supportärenden och att tilldela beställda 

behörigheter. 

Vi söker dig/er som genomgår en utbildning inom IT på högskola och som ska skriva uppsats motsvarande 
kandidat- eller mastersnivå. Vi är intresserade av att ta del av de förslag på teman du/ni har och på vilket 
sätt du/ni kan bidra med teoretisk kunskap till vår verksamhet. Du/ni är noggrann och strukturerad i ert 
arbetssätt och kan hantera stora mängder data och fakta samt dra egna slutsatser. Exempel på områden av 
intresse är IT Service Management, Cloud Technology, Test Management, AI och Robotics. 

 

Skicka din ansökan med CV och en beskrivning om vad du/ni skulle kunna tänkas skriva uppsats om hos 
oss, snarast möjligen till hr@vwfs.se. Märk ämnesraden med ”Uppsats IT”. Urval ser löpande.  

Har du ytterligare frågor kring arbetet är du välkommen att kontakta ”Jan Nordquist, IT-chef 
070 59 866 76 eller Jan.nordquist@vwfs.se”. Besök gärna vår hemsida för mer information om oss. 

Volkswagen Financial Services har en stark position på den svenska marknaden med en utlåning på 32 miljarder. Vår 

kontraktsportfölj består av 195 000 finansavtal, 136 000 serviceavtal och över 173 000 försäkringsavtal. Både vår portfölj och 

personalstyrka på 180 anställda växer för varje år. Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds 

serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB (publ), org. nr 

516401-8102 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom 

Volkswagen Group. Globalt hanterar Volkswagen Financial Services cirka 18,1 miljoner kontrakt, har över 15 000 medarbetare och 

170,1 miljarder euro i totala tillgångar. 
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