Kund/Konsultchef - InfoWeaver söker dig som vill tillträda den nya rollen som
chef för befintliga kunder och för konsultavdelningen
Arbetar du idag som projektledare, konsultchef, kund-, leveransansvarig eller motsvarande och vill
vara med och forma en ny roll som kombinerar dessa arbetsuppgifter?
Vi står inför ett antal spännande år där antalet kunder kommer att öka väsentligt. Denna
expansionsresa som lyckosamt påbörjats ställer andra krav på vår organisation, vilket skapar många
nya intressanta roller, där denna roll är en av de viktigaste.
Vi letar efter rätt person med rätt ambitioner, med egenskaper att själv vilja utvecklas samt har
förmågan att leda och entusiasmera sina kollegor. Är det du?
Om företaget
InfoWeaver är ett växande produkt- och konsultbolag. Företaget jobbar främst med sin egen
BI-plattform, InfoWeaver QMO, som framgångsrikt implementeras och utvecklas hos olika kunder.
Kunderna tillhör bolag inom branscherna bank och finans, fastighet, industri och tillverkning.
Alla lösningar hos kunderna bygger på InfoWeaver QMO. Det mesta av programmeringen sker i
Microsoft SQL Server. Vi arbetar med användargränssnitt i SharePoint, designar rapporter i SQL
Server Reporting Services, MS Office och Power BI samt bygger analyskuber i SQL Server Analysis
Services.
Kombinationen av ett produkt- och konsultföretag innebär att våra medarbetare får det
bästa av två världar – dels en fast arbetsplats med nära kollegor, dels varierande uppdrag och
sociala möten hos kunder.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i stora drag bestå av att
•
•
•
•
•

•
•
•

bygga upp denna nya roll utifrån nedan, men även forma utifrån dina personliga egenskaper
vara chef för våra applikationskonsulter
sköta resursplaneringen
arbeta som samordnare för nya uppdrag (mindre utvecklingsaktiviteter)
vara kontoansvarig för ett antal utvalda kunder
o hålla ordning på och prioritera utvecklingsaktiviteter tillsammans med kund
o lägga kundplaner tillsammans med kund
o hitta nya affärer hos kund
ansvara för att bygga upp vår nya Helpdesk
ingå i InfoWeavers ledningsgrupp
delta på en resa när InfoWeaver expanderar

Du kommer att komma till ett företag bestående av mycket erfarna konsulter, en väldigt uppskattad
produkt och jobba med intressanta kunder där vi bedriver kontinuerlig utveckling.
Dina kvalifikationer

Du har minst 5-10 års erfarenhet av konsultverksamhet. Det är också önskvärt med viss chefs- eller
ledarerfarenhet samt gärna erfarenhet från Helpdesk. Viktigast för oss är dock att hitta rätt person
med rätt ambitioner, med egenskaper att själv vilja utvecklas samt har förmågan att leda och
entusiasmera sina kollegor. Du ska kunna lösa problem både på egen hand och i grupp.
Det är meriterande om du har en teknikbakgrund, t ex arbetat med SQL Server, SQL Server Reporting
Services, SQL Server Analysis Services, QlikView eller Power BI.
Du har en utbildning inom t.ex. systemvetenskap, datavetenskap eller ekonomi.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Eftersom en stor del av arbetet sker i nära samråd med kund är det viktigt att du är driven, lyhörd
och social.
Skicka din ansökan och ett personligt brev till vår affärsutvecklingschef, Mats Marcelius på
mats.marcelius@infoweaver.se.
Start
Enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Omfattning
Heltid, tillsvidare

