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Ett arbetsliv i den post-coroniala världen
Coronapandemin har påverkat våra liv mer än någon kunde ha drömt
om. Men dess största påverkan ligger ännu outforskad framför oss.
Pandemin blossade upp. Över en natt flyttade miljontals jobb iväg från den
fysiska arbetsplatsen och in i våra hem. Vi byggde upp nya rutiner och skapade
oss ett helt nytt normalläge där teams och zoom var våra bästa vänner.
När pandemin nu börjar gå mot sitt slut så dör kraven på att jobba hemifrån ut,
samtidigt som våra erfarenheter lever kvar. Vissa personer vill inget hellre än att
komma tillbaka till kontoret, andra vill vara där ibland, medan en del gärna vill
fortsätta hemifrån. Vi står inför en helt ny situation där vi aldrig i förväg kan veta
var en människa kommer befinna sig någonstans. Alla våra gamla sätt att ses,
arbeta och använda datorprogram är däremot anpassade för att alla antingen är
på plats eller på distans – inte något mittemellan.
Stenungsundsföretaget Hogia har utvecklat programvaror för att hjälpa företag att
utvecklas i mer än 40 år – men den här situationen är helt unik. Vad ställer den
nya världen för krav på våra program och på människors jobb i stort? Vad
behöver vi för program eller funktioner för att göra nutidens flexibla arbete
möjligt? Och kan vi hjälpa till att forma folks rutiner till något som passar in - eller
till och med bygger upp – framtidens föränderliga värld?
Det är här vi behöver er! Vi behöver er hjälp med att ta reda på vad det finns för
utmaningar och behov i den nya post-coroniala världen, och med detta som
grund ta fram ett eller flera koncept som stödjer ett modernt arbetssätt.
Hogia har en gedigen användarbas med hundratusentals dagliga användare som
finns tillgängliga för brukarstudier, och dessutom en mängd olika interna
kompetenser som mer än gärna är med och hjälper till.
Välkomna till Hogia!
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