Vil du med på rejsen?
Så send din ansøgning og dit CV
på job@scalepoint.com
Har du spørgsmål til stillingen,
kan du kontakte Head of Technical Product Management
Jesper Mandrup på telefon
51842582

Scalepoint søger Product Owner
Mod nye højder
I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder – 26
forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt.
Nu mangler vi en Product Owner, hvis vigtigste opgave er at koordinere udviklingen af innovativ funktionalitet til vores
kunder. Du bidrager til videreudviklingen af vores produkter og får ansvaret for at styre udviklingsprojekter på tværs af
teams og landegrænser. Når vi har brug for dig på holdet, er det fordi efterspørgslen på vores produkter er stor og vi
ønsker at udvikle produkter der udmærker sig ved et højt fokus på automatisering og ikke mindst brugervenlighed på
tværs af alle vores forskellige brugere.

Hvilken nørd er du?
Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – lige som dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til at
arbejde sammen med dig, hvis du er verdensmester i:
Forretningsanalyse
Du ved, hvad det vil sige at analysere forretningsbehov og har gerne kendskab til forsikringsdomænet. På struktureret
vis når du frem til det egentlige problem. Du formår at formidle problemstillinger og at involvere de rigtige kollegaer i
nedbrydningen af problemet og vende det til en awesome, innovativ løsning.
Planlægning og koordinering
Du mestrer den koordinerende rolle, og du er god til at lægge en plan og skabe overblik over dine opgaver. Du involverer
i rette tid dine stakeholders – interne såvel som eksterne – i planlægningen og sikrer, at alle forstår, hvad de skal eksekvere på, og hvornår de skal levere.
Motivation af udviklingsteams
Du brænder for at formidle vores retning og strategi for projekterne til vores udviklingsteams. Med din personlige gennemslagskraft og nørdevide motiverer du dit team i deres arbejde med vores produkter. Du ser det som en nødvendighed at have et tæt samarbejde med udviklingsteamet for at sikre en god udvikling og innovative løsninger. Generelt er du
en person som værdsætter kommunikation og bruger dit ekstroverte sind til at opsøge nye relationer til fordel for produktudvikling og domæneviden.
Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Rent formelt forestiller vi os, at du er certificeret Scrum Product
Owner eller noget tilsvarende. Formentlig har du tidligere arbejdet i en lignende stilling med scrum som udgangspunkt og
har 3-4 års erfaring. Men det vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.

Opgaver, du skal fordybe dig i
Når en medarbejder får en god ide, er der luft til at udvikle den i Scalepoint. For det er vores grundholdning, at det kræver ambitioner at udvikle produkter, der begejstrer og hjælper vores kunder og deres kunder.
Du ligger også inde med en solid portion ambitioner og gode idéer. Bliver du en del af holdet, skal du især fordybe dig i:

Udvikling og levering af projekter
Når du har drukket din første kop kaffe og spist din morgenmad, bruger du tid på at gennemføre nogle af de allerede
planlagte projekter sammen med dit udviklingsteam og dine kollegaer. Vi har gang i rigtig mange initiativer sammen med
eksisterende og nye kunder. Det handler om udvikling af ny funktionalitet til vores produkter og ikke mindst opdateringer af eksisterende funktionalitet, så de lever op til de stadig stigende ønsker om automatisering.
Planlægning af releases
I Scalepoint releaser vi ny funktionalitet hver uge, og du har ansvaret for planlægning og kommunikation af releases. Det
er din opgave at supportere vores Marketing afdeling med informationer, så vores produkter og den værdi, de skaber,
kan præsenteres enkelt og indbydende. Alt sammen med det formål, at vores kunder holdes opdateret og får indblik i
vores produkter. Samtidig supporterer du vores Customer Managers i deres dialog med kunderne omkring releases.
Organisering af back log
Vi kommer ikke uden om, at dit team har en back log. Den er vigtig i forhold til projekter. Vores produkter bliver løbende
vedligeholdt med mindre tilrettelser og optimeringer, og det er dit ansvar at holde styr på prioriteringer. Og lige så vigtigt, at dit team er klar over de prioriteringer, du har foretaget.
Processer
Du gør en dyd ud af at følge processerne for vores udvikling. Fordi du ved, at arbejdet bliver nemmere, når alle arbejder
struktureret og i samme retning. Du bidrager gennem retrospectives med input til processen for at vi sammen kan gøre
den endnu bedre.

Scalepoint Spirit i hverdagen
I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives – og tillid til, at alle
gør deres bedste.
På vores kontor i København og vores satellitter i Ukraine, Polen, Schweiz og Spanien arbejder mennesker med 11 nationaliteter. 63 pct. af os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke
sport regelmæssigt. Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og løbeklub.
Men det kan være lidt tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål på bordet.

Vil du med på rejsen?
Er du klar til at rejse ud i verden med os? Så send din ansøgning og dit CV på job@scalepoint.com. Vi læser ansøgninger og
afholder interviews løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Jesper Mandrup på telefon 51842582

