Implementeringsprojektleder søges
Vil du være med til at sikre, at 1 million medarbejdere overholder den visuelle identitet
samtidig med at de sparer tid?
Vi laver skabeloner og værktøjer med henblik på at overholde den visuelle identitet og effektivisere hverdagen for alle vores kunders medarbejdere, der producerer præsentationer, rapporter, publikationer, mails og meget andet. Det gør vi for mange af Danmarks
største og mest kendte brands - herunder Arla, Carlsberg, Coloplast, Maersk Group, Novozymes, PANDORA, Rambøll, Telenor, VELUX samt 10 ministerier og andre offentlige kunder. Vi arbejder med en række samarbejdspartnere, der primært er kommunikations-, og
designbureauer. Herudover er vi primær implementeringspartner for vores søstervirksomhed Templafy, der står bag den hurtigst voksende template management løsning til virksomheder over hele verden.
Jobbet:
Som Implementeringsprojektleder bliver din primære opgave at bidrage til projektledelsen
af vores mange udviklings- og implementeringsprojekter for en række private og offentlige
kunder – danske såvel som internationale. Størstedelen af de projekter, som du vil varetage, vil være implementering af template og brand management løsningen, Templafy.
Læs mere om Templafy her: http://skabelondesign.dk/templafy/.
Vi forestiller os, at du har en naturlig interesse for og faglige kompetencer indenfor projektledelse. Derudover har du interesse for IT og systemer samt motivation til at sætte dig
ind i teknikken bag vores løsninger, da du også vil få brug for at kunne foretage løbende
konfigurationsændringer for vores kunder.
Dine opgaver vil generelt spænde bredt, men vil primært omfatte:
-

Projektledelse af udviklings- og konfigurationsopgaver i produktionsteamet

-

Overlevering af løsninger, løbende opfølgning og teknisk rådgivning

-

Selvstændig konfiguration og trouble shooting af kundeløsninger

Derudover forestiller vi os, at du:
-

Har en relevant uddannelse indenfor IT og god teknisk indsigt

-

Formulerer dig klart og tydeligt på skrift og i tale (på dansk og engelsk)

-

Er rutineret bruger af Microsoft Office-pakken

-

Er stabil, hjælpsom, detaljeorienteret, struktureret og effektiv
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Hvad kan vi tilbyde?
Du bliver del af et stærkt team på en sund arbejdsplads med en uformel kultur, hvor der
er plads til forskellighed og hyggelige sociale arrangementer – samtidig med at vi opererer
på et højt fagligt niveau med et stort engagement i kundernes situation. Du får ansvar for
løsningerne, som du er involveret i, og vi går meget op i kvalitet og kundetilfredshed. Vores vision er at blive verdens bedste konsulenthus indenfor Brand Management og brugervenlighed i dokumenter og præsentationer.
Ansøgningsfrist og henvendelse
Vi har travlt med en række spændende projekter, så send din ansøgning snarest muligt dog
senest den 18. august kl. 12:00. Ansøgning og CV uploades via dette link https://skabelondesign.bamboohr.co.uk/jobs/view.php?id=18. Angiv venligst i din ansøgning, hvor du har
set stillingsopslaget.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 207
247 - spørg efter Head of Consultancy, Birgir Sigurdsson.
SkabelonDesign A/S blev stiftet i 2004 og har siden da været i konstant og stabil vækst. Vi beskæftiger i dag 40
medarbejdere i Danmark på Østergade 36 i midten af København, hvor vi deler kontor med vores søsterselskab,
Templafy. Vi har flere end 850.000 brugere på verdensplan, som er fordelt på små, mellemstore og store virksomheder. Vores løsninger anvendes blandt andre af Carlsberg, Coloplast, DSB, FLSmidth, Forsvaret, Maersk,
Novo Nordisk, Novozymes, Politiet, Rambøll, Region Hovedstaden, TDC, VELUX, Vestas, samt 4 universiteter, 8
ministerier og 15 kommuner.
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