Stockholm 22 september

Projektledare IT, utveckling
Vill du arbeta med projektledning i ett litet team med höga framtidsambitioner? Trivs du med att ta eget
ansvar, driva utveckling och kunna se snabba resultat av ditt arbete? Vi söker dig som brinner för att dra
projekt i mål med gott resultat både för bolag, produkt och kund. Vi söker dig som vill arbeta i en
organisation där det händer mycket. Arbetet är en chans till en spännande utvecklingsresa tillsammans
med kompetenta, erfarna och trevliga kollegor. Du som börjar hos oss kommer att vara med och forma
enheten, våra arbetssätt och metoder.
Westarc erbjuder hög teknisk kompetens inom framför allt .NET och är specialiserade på avancerade
webbapplikationer. Vi utvecklar och säljer en produkt som heter arcMember ‐ ett dynamiskt webbaserat
medlemsregister som innehåller allt du behöver för att administrera en förening, organisation eller
kundklubb. Allt fler upptäcker produktens styrkor ‐ häng med oss på resan!

Aktuell tjänst:
Som projektledare har du det övergripande ansvaret för våra projekt. Du är en nyckelperson för våra kunder
som ska uppleva en god utvecklingsprocess från start till mål. Du är en nyckelperson för våra utvecklare som
du ska leda och ge stöd åt från start till mål. Beroende på storlek hanterar du runt 5‐15 projekt samtidigt
som ligger i olika faser. Tidsspannen sträcker sig från några dagar upp till några månader. Arbetet innebär
delaktighet i kundmöten och utformning av kravspecifikationer och offerter, projektledning, planering,
samordning, avstämning och intern uppföljning, leverans, kunduppföljning och kundsupport.










Upprätthålla administrativa register och arbetsdokument.
Projektleda kundprojekt och förvalta kundrelationer.
Vara en god teamledare, hantera medarbetare och projekt eller initiativ.
Övervaka och coacha medarbetare på veckobasis.
Delegera arbete efter kännedom om kunskap, erfarenhet och kundansvar.
Utföra kvalitetskontroller och övervaka utvecklingen: se till att allas arbetsinsats är
tillfredsställande, effektiv och i linje med specifikationer, kvalitetskrav och kostnad.
Utmana och debattera frågor som är viktiga för organisationen och produkten.
Se på situationer från flera synvinklar.
Tillgodose kunder eller medarbetarnas frågor och oro.

Personliga egenskaper och kunskapskrav:
Eftersom arbetet kräver kontakter med både interna och externa, och projekten varierar i komplexitet och
storlek, bedöms dina personliga egenskaper viktigare än erfarenhet. Du måste vara en ambitiös och
prestigelös lagspelare med positiv inställning, också under högt tempo och ett agilt arbetssätt. Du är van vid
att ansvara för ditt eget arbete och du driver uppgifter framåt. Du har en lösningsfokuserad inställning, är
strukturerad och arbetar målinriktat, har god initiativförmåga och en förmåga till helhetssyn. Du är likaså en
kommunikativ ledare som kan motivera, skapa engagemang och delaktighet. Vidare är du en utåtriktad och
vänlig person som trivs i kontakten med nya personer.








Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom projektledning.
Du har god förmåga att kommunicera både i tal och skrift.
Du talar och skriver obehindrat på svenska och är bekväm med att använda engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda IT/utvecklingsprojekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i små organisationer.
Det är även meriterande om du har arbetat med någon projektmodell och är van att arbeta agilt.
Det är även meriterande om du har arbetat med nyhetsbrev och administration av webbplats.

Westarc AB
Kungsgatan 46
111 35 Stockholm

Internet: www.westarc.se
E-post: info@westarc.se

Tel: +46 8 522 094 50
Org nr: 556658-4917

Westarc sitter i centrala Stockholm, på no18 Centralstationen. Där löser vi dagligen kundproblem, utvecklar
vår produkt eller utbyter idéer över en kopp kaffe/te. Är du vår nästa kollega?

Övrig information:
Tid: Provanställning med övergång i en tillsvidareanställning, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan eller eventuella frågor till johanna.larsson@westarc.se som är ansvarig
rekryterare.
Vi behandlar våra ansökningar löpande och önskar se personligt brev, CV och löneanspråk.
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