StrongPoint Cub söker
Projektledare
StrongPoint Cub är ett mjukvaruföretag som hjälper framgångsrika bolagen att lyckas inom ett av de mest
innovativa områdena just nu: e-commerce. Våra lösningar ser varje vecka till att miljontals varor på ett smidigt
sätt når kunden. För att lyckas med detta måste vi var snabbare och mer innovativa än våra konkurrenter runt om
i världen.
Genom att kombinera innovation och teknik med stor branschkunskap har vi lyckats skapa produkter som
efterfrågas av kunder runtom i världen. Den stora efterfrågan på våra produkter medför att vi behöver fler
medarbetare till vårt huvudkontor i Täby som vill hjälp oss med nästa generations lösningar inom e-commerce.
Sedan 2017 är StrongPoint Cub en del av StrongPoint-koncernen med 540 medarbetare runt om i världen.

För vår fortsatta expansion söker vi nu:

Projektledare
Om rollen
Som projektledare hos oss kommer du att jobba i en internationell miljö med både interna och externa projekt. Du
är involverad redan tidigt i projekt tillsammans med våra Key Account Managers och produktägare. Vi
uppmuntrar även att du tar dig an andra uppgifter så som leda strategimöten och hålla i utbildning. Som
projektledare kommer du få jobba med en rad intressanta kunder inom retail runtom i Europa.
Vad vi söker
Vi söker en driven och ansvarstagande person som gillar att vara en nyckelperson inom ett framgångsrikt ITbolag. Du har ett antal års framgångsrik erfarenhet av projektledning inom komplexa mjukvaruprojekt. Du gillar
att bidra till att utveckla våra projektprocesser inom både agilt och traditionellt projektledarskap. Om du har
erfarenhet av att arbeta i ett bolag som driver egen produkt- och lösningsutveckling ses detta som ett extra plus.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en miljö där vi hjälps åt att skapa de bästa lösningarna inom ett spännande teknikområde
där utvecklingen går snabbt framåt. Du har stor frihet att påverka ditt arbete och de produkter som du är med och
utvecklar. Vi lägger stor vikt vid balans mellan arbete och fritid.
Placeringsort är Täby. Har du mer frågor kontakta gärna Amanda Cremon (Marknadsdirektör) på 0709-41 67 87
alternativt skicka ditt CV till rekrytering.ecom@strongpoint.com så kontaktar vi dig. Läs mer om oss på
www.strongpoint.com
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