Är du en IT-projektledare med stor kundvana och passion för tech?
Bli en del av vårt team i Stockholm!
Vi på insurtech-bolaget Greater Than söker nu en IT-projektledare som med en stor dos driv,
noggrannhet och team spirit kan ta våra utvecklingsprojekt i mål och vara en klippa för såväl teamet
som kunden.
Arbetsbeskrivning
Rollen innebär ett ansvar för att prioritera och kvalitetssäkra projekt från start till leverans och
uppföljning. Du kommer att ha ansvar för att fördela resurser, kravställa, entusiasmera och följa upp
projekten för att tillsammans med ditt team, som består av såväl front end som back end developers
och designers, alltid utveckla, testa och leverera produkter i världsklass.

Som kundens närmaste resurs ser vi gärna att du har en vana och stor portion kärlek för att arbeta
mot kund och säkerställa att projektplanering, kommunikation, uppföljning och rapportering görs med
lyhördhet och förståelse för kundens behov. Vår ambition är att bygga en nära, personlig och
tillgänglig relation till alla våra kunder där du som projektledare är en viktig nyckelspelare.
Din profil
För att trivas i rollen ska du vara lösningsorienterad, snabbfotad och inte drar dig för att hitta kreativa
lösningar där det behövs. Du trivs i en miljö där energin och tempot är högt och drivs av utmaningar
och att lära dig nya saker. Samtidigt är du målmedveten, strukturerad och låter aldrig någonting falla
mellan stolarna.

Vi bryr oss mindre om din utbildning och mer om din erfarenhet och vilja att utvecklas, men ser gärna
att du har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med projektledning inom IT- sektorn, med fördel inom
utveckling och/eller tech.
Hos oss jobbar du med ett kreativt, passionerat team på 20 personer som sitter tillsammans på
Karlavägen i Stockholm. Vi är ett snabbt växande bolag där du som anställd har stora möjligheter att
växa i rollen anta nya interna utmaningar i takt med bolagets utveckling.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Placeringsort är centrala
Stockholm. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta
Liselott Johansson, liselott.johansson@greaterthan.eu. Intervjuer sker löpande.

Låter vi som ett team för dig? Maila CV och personligt brev till nyttjobb@greaterthan.eu snarast
möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss: ett techbolag som utmanar försäkringsbranschen
Vi är ett bolag som växer snabbt både i Sverige och internationellt inom en av de hetaste marknaderna just nu,
insurtech. Vi ger Europa och övriga världen feedback i realtid på bilkörning, både för prissättning av risk för
bilförsäkring och för att följa upp sin bilkörning ur ett miljömässigt perspektiv.

De som kommer in i Greater Thans team jobbar i en dynamisk miljö med modern utveckling i både appar för iOS,
Android och desktop web. I backend/molnet arbetar vår AI med att analysera hur säkert och miljövänligt förare
kör sina bilar. Vi levererar konkret information till våra användare och har en stor del "gamification" för att driva
förbättringar av säkerhet och miljö på användarens eget initiativ.

