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”Vi bryr oss inte så mycket om att skapa historia, vi bryr oss om att skapa
framtid - Making Future! Denna lösning ger oss förutsättningar att göra det
möjligt”
- Henrik Carlberg, Product owner Cloud & Virtual Workplace, AFRY

AFRY grundades 1895 i samband med
den industriella revolutionen som
Södra Sveriges Ångpanneförening.
Sedan dess har AFRY legat i framkant
inom infrastruktur, miljö, energi och
industriell design. Idag görs det mest
av arbetet för AFRY’S ingenjörer
digitalt, i vissa fall med väldigt
tunga applikationer för att skapa
hållbara lösningar för kommande
generationer.
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Technology Architect, AFRY.
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