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På PS Provider är dina kollegor
ditt viktigaste verktyg.

ROBOT

RPA och PS Provider. Nu söker vi aspiranter
till VFU 2020/21. Gör som: Mergim, Viktor, Affe,
Adam, Oliver, Anna, Pontus, Sanna och John;
ansök om praktik på PS Provider. Bolaget är ett
av Sveriges mest erfarna byråer inom RPA.
Vem vet, kanske blir det hos oss du startar din
karriär?

PROVIDERS
Vi lägger stor kraft på att finna framtida kollegor
samt på att skapa sammanhållning och yrkesstolthet bland existerande. Genom vårt framgångsrika samarbete med Högskolan i Halmstad
och Affärssystemsprogrammet har vi funnit
våra anställda. Där majoriteten av dem har utfört sin verksamhetsförlagda utbildning - VFU,
hos oss. VFU:n är en fantastisk inkörsport till
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Sammanfattning

Den verksamhetsförlagda utbildningen på PS Provider
kommer, under höstterminen 2020 samt vårterminen 2021,
att bestå av: RPA och AI relaterade verksamhetsutvecklingsprojekt.

Robotic Process Automation

Enligt McKinsey är RPA det området som fram till år 2025
beräknas ha den största tillväxtpotentialen. Exempelvis
beräknas 3D printern om sex år omsätta omkring SEK
4 000 miljarder, vilket är runt ett (1) svenskt BNP. Ett så
”hajpat” område som självkörande bilar beräknas vid samma
tidpunkt omsätta omkring SEK 8 500 miljarder. RPA, å andra
sidan, förutses år 2025 omsätta ofattbara SEK 50 000
miljarder, vilket motsvarar omkring 13 gånger Sveriges
BNP, dvs. i storleksordningen det sammanslagna BNP:t för
Tyskland och Storbritannien.
Robotar (eller digitala medarbetare som det blir allt vanligare
att man benämner det) håller i allt högre grad på att bli en

VÅR VISION
DIN FRAMTID
Teknologin som har gjort detta möjligt benämns ofta RPA,
Robotic Process Automation, och innebär att man utnyttjar
förhållandevis kraftfulla s k ”mjukvarurobotar” som utför
uppgifter i befintliga system på samma sätt som en mänsklig
användare. Det betyder att till skillnad från ”traditionella”
applikationer så är RPA ett verktyg som hanterar och automatiserar arbetsuppgifter och processer genom att utnyttja
befintliga användargränssnitt och därmed inte behöver
”integreras” i traditionell bemärkelse. Eftersom RPA
använder de befintliga applikationernas gränssnitt för att
automatisera rutiner och processer kan lösningarna vara i
drift på en bråkdel av den tid det tar att involvera ERPleverantörer eller den interna IT-avdelningen.

Unika ingångar

PS Provider har unika kontakter med ”rätt” leverantörer samt
aktörer i branschen. Dessutom har bolagets grundare under
de senaste 25 åren skapat exklusiva ingångar i flertalet av
nordens största företag och organisationer. Eftersom de
digitala medarbetarna (RPA) arbetar 24/7, aldrig begår
misstag samt för närvarande endast kostar omkring 10
procent (kontinuerligt sjunkande) av en anställd, är kunderna,
minst sagt, exalterade.

Vad förväntas du som student utföra

Vad innebär då arbetsuppgifterna konkret? Du kommer,
inom området, att ha en enastående möjlighet att fördjupa
dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA-uppdragen
är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-,
system- och automatiseringsutveckling. Där det framförallt
är kundens verksamhetsbehov tillsammans med den aktuella
normal del av vardagen, både privat och inom arbetslivet.
systemförmågan som dikterar flöden och processer. Det
Branscher som t ex tillverkningsindustrin har sedan länge betyder med andra ord att större förändringar i kundens ominsett potentialen och använt robotar för att automatisera, värld kommer att påverka den dagliga verksamheten, vilket i
effektivisera och öka kvaliteten i processer genom att eliminera sin tur, resulterar i behov av förändrade verksamhetsåterkommande manuella arbetsuppgifter. Nu finns möjligheten processer, arbetssätt och rutiner. Med hjälp av adekvat:
att göra samma sak i administrativa stödprocesser samt även process-, aktivitets-, samt systemkunskap är det möjligt att på
för mer kunskapsintensiva arbetsuppgifter.
ett rationellt och innovativt sätt möta dessa utmaningar.
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Vad kommer dina arbetsuppgifter
framförallt att bestå av?

• Genomgång samt utbildning i de specifika RPA systemen
Blueprism och Uipath
• Deltagande i utvalda kundprojekt där du både genomför
för- och efterarbete på PS Providers kontor samt medverka
ute hos kund i utvalda i workshops.
• Att tillsammans med handledare implementera RPA på
utvalda kundprocesser.

processer. Ett RPA projekt kan på en övergripande nivå
brytas ner i ett antal generiska faser. Dessa är: etablera
benefit case, välja processer, kartlägga processer; behovs-,
krav- och riskanalys; implementation, test, driftsättning,
samt utvärdering. Beroende av ditt intresse samt förmåga är
det fullt möjligt för Dig att fokusera på antingen en specifik
del eller på flera olika. Förutom dessa projektkritiska faser
finns det även betydelsefulla stödprocesser som till exempel
framtagande av specifika system: makron, funktioner
samt tjänster.

Vilka intentioner har PS Provider?

PS Providers övergripande intention med handledandet av Dig
som VFU-praktikant är att Du i förlängningen kommer att bli en
värdefull medarbetare. Bolaget har en uttalad expansionsinriktning och har t ex anställt nio elever från Affärssystemprogrammet, där majoriteten av dem först genomfört sin
praktik hos PS Provider.

Vad innebär ett RPA uppdrag?

Om Du till exempel har en fallenhet eller ett unikt intresse runt
verksamhetsprocesser eller affärssystem så kommer
möjligheterna att vara obegränsade. RPA kommer i framtiden
att vara det som syr ihop och svetsar samman all information
i organisationen. RPA innebär inte endast en automatisering
av arbetsuppgifter, utan även en intelligent brygga mellan:
kund, leverantör, bolag, personal, system, processer,
aktiviteter och rutiner. RPA kommer att säkerställa att rätt
information återfinns på rätt plats och att det sker vid rätt
tidpunkt samt till rätt kvalitet. Det resulterar konkret i att Du
som intresserar dig för verksamhetsprocesser tillsammans
med PS Provider bland annat kommer att: kartlägga, optimera
samt automatisera flöden.

Artificiell Intelligens

För dig som är mer intresserad av affärssystem eller system
rent generellt kommer en djupdykning i RPA-systemvärlden
att resultera i att ett helt nytt område öppnar sig. RPA-systemen
är bland annat: autonoma, kognitiva samt i specifika
aspekter självlärande.

Vad består ett RPA projekt av?

Om Du är mer intresserad av att arbeta i ett avgränsat
projekt kommer det att vara fullt möjligt. Det kan röra sig
om allt ifrån att stötta i en viss fas till att konkret arbeta
med att tillsammans med PS Provider automatisera flertalet

VILL DU
BLI EN DEL AV
VÅRT TEAM?
LÄMNA IN DIN
INTRESSEANMÄLAN
REDAN NU
Gör så här:
Skriv ett personligt brev. Beskriv dig själv,
din utbildning och målsättningen med din kommande
praktik. Berätta också varför du har valt att ansöka om VFU
hos just PS Provider, vad du tror att du kan bidra med samt
motivera varför just du ska praktisera hos oss.
Din personlighet är lika viktig som din bakgrund och din
framtidsvision. Därför vill vi gärna att du även skriver
något mer personligt om dig själv. Kollegor är som sagt de
viktigaste verktygen man har och därför lägger vi stor vikt
vid hur du är som person. Vi ser fram emot din ansökan.
Maila din ansökan till:
martin.grondahl@psprovider.se
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FEED YOUR MIND

MIND YOUR FUTURE

