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 Customer Project
Morten Kyhn på telefon
81881398

Scalepoint søger Project Manager
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 Project Manager, hvis vigtigste opgave er at sikre, at vores leverancer lever op til kundernes forventninger. Du får ansvaret for, at vores projekter overholder tidshorisonter og budgetter og for at sikre en god relation til
vores kunder. Når vi har brug for dig på holdet, er det fordi vi som en virksomhed i vækst får flere og flere projekter ind
ad døren og derfor har besluttet at udvide vores Customer Projects team.

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:
Planlægning
Du har et intenst kærlighedsforhold til Excel og forskellige projektstyringsværktøjer. Du nyder at opsætte timelines og at
overholde dem, for du ved, at det er nøglen til at nå sikkert i mål med projekter. Du involverer i rette tid dine stakeholders i planlægningen og sikrer, at alle forstår, hvad de skal eksekvere på, og hvornår de skal levere.
Kommunikation
Du mestrer den kommunikerende rolle, og ved at gennem god, ærlig og konstruktiv dialog når man længst. Oftest handler det om at opnå den samme forståelse, så alle besidder det samme billede og opfattelse af udfordringerne forude. Når
flokken bevæger sig i ensrettet retning, kommer den hurtigere i mål. Uanset om dette skulle forgå på dansk eller engelsk,
føler du dig klar til at påtage denne hyrdende rolle.
Projekterfaring
Du har tidligere drevet større kundeprojekter, måske endda med bravour eller stående bifald, og kan navigere gennem
store komplekse kunder, der ofte har flere interessenter og kravstillere omkring bordet. Du nyder faktisk udfordringen
og det medfølgende strategiske spil, når der skal findes en vej gennem potentielle minefelter.

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 erobre verden.
Du ligger også inde med en solid portion ambitioner og gode idéer. Bliver du en del af holdet, skal du især fordybe dig i:
Administration af kundeleverancer og forventninger
Efter at have indtaget dagens første kop kaffe og halve rundstykke skaber du overblik over dine projekter og laver en
benhård prioritering af dagens indsats. I løbet af dagen er du i tæt dialog med kunder og kollegaer. Det er bl.a. ved at
holde statusmøder med interne og eksterne stakeholders. Og du sikrer høj kundetilfredshed ved at sende ugentlige opdateringer til kunderne på fremdrift og udfordringer og ved at invitere dem på god kaffe og fyldte chokolader.

Projekt eksekvering på tid, budget og scope
Dit mantra er: ’man skal ikke antage, men vide’, så du er altid opdateret og har altid fingeren på pulsen. Og kan baseret på
din data og røngtensyn, spotte tendenser der påvirker tid, budget eller scope.
Rapportering og dokumentering af projekter
Du får ikke kaffen galt i halsen, når du tænker på risikoanalyser, Gantt-skemaer eller styregruppemøder. Tværtimod, så
tænker du hvilken type kringle, der skal serveres, når du skal fremlægge den seneste version af din risikoanalyse for styregruppen. Du har allerede sikret afklaringen med kundens udøvende modpart, og vendt problemstillingerne med vores
arkitekter, så du med sikkerhed og ro i stemmen kan fremlægge dine observationer og synspunkter.
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.

Vi forventer at…
Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Rent formelt forestiller vi os, at du er uddannet inden for (eller
har erfaring med) projektledelse eller lignende. Vi forventer også, at du har 3+ års erfaring fra lignende stillinger. Men det
vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.

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 Morten Kyhn på telefon 81881398

