Är du en driven projektledare som
brinner för affärsutveckling och
e-handel?

SiteDirect Professional Web Solutions AB är en av Sveriges ledande leverantörer av professionella lösningar inom
webb- och e-handel. Vi är utnämnda till ett av Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag (Technology Fast 50) av
Deloitte och till Gasellföretag av Dagens Industri. Grunden ligger i vår egenutvecklade webbplattform SiteDirect® som
med konsultanpassningar tillgodoser våra kunders specifika behov och önskemål. Våra produkter och tjänster riktar sig
till både den svenska och den globala marknaden. Företaget har haft en stark tillväxt de senaste åren och vi är idag ca
30 medarbetare på huvudkontoret i centrala Växjö.

Teknisk projektledare med inriktning mot
e-handel och avancerade webblösningar
Vi söker en driven projektledare för att förstärka vår
snabbt växande konsultverksamhet.
Vi söker dig som som drivs av att kombinera affärsmässighet och teknisk kompetens i utmanande projekt som gör
våra kunder framgångsrika inom e-handel. Du har förmåga
att leda projekt på ett effektivt och strukturerat sätt så att
målen nås inom beräknad tid, budget och kvalitet. Eftersom de lösningar vi levererar har en hög teknisk komplexitet är det även meriterande att ha goda kunskaper i php,
html, css, javascript, ajax, xml, webservices.
Du ska helst också att behärska grafikprogram och bildbehandling som Photoshop eller liknande.
Du har arbetat minst tre år som projektledare och har
erfarenhet av projekt inom webb och e-handel, gärna även
med god insikt i e-nyhetsbrev, bloggar och sociala medier.
Du har en god analytisk förmåga och sinne för problemlösning.
Som person ska du ha lätt för att kommunicera och samarbeta med både medarbetare, kunder och partners, samt
kunna arbeta på ett strukturerat och resultatorienterat
sätt.
Du ska ha goda kunskaper i svenska men gärna även engelska då vi har många kunder som agerar internationellt.
(Eventuellt ytterligare språk är naturligtvis en merit).

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att driva allt från mindre till stora e-handelsprojekt tillsammans med våra kunder och vårt team av erfarna
webbutvecklare, konsulter och affärsutvecklare. Lösningarna baseras på vår egenutvecklade plattform SiteDirect®.
Arbetet innefattar att analysera, planera, driva och följa
upp projekt för implementation av webb- och e-handelsplatser, avancerade webblösningar och integrationer. I
rollen ingår också att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling, effektivisering av processer och systemintegration. Du kommer att delta aktivt i försäljningsprocessen.

Varför ska du jobba på SiteDirect?
• Vi är ett bra gäng som arbetar tillsammans i nya
moderna lokaler mitt i centrala Växjö.
• Vi har en stimulerande arbetsmiljö med korta
beslutsvägar och engagerade medarbetare.
• Vi visar omtanke och har t ex friskvårdspeng
och samarbete med privat hälsovård för att våra
medarbetare ska må bra.
• Vi har höga ambitioner och framtidsvisioner som driver
företaget att hela tiden utvecklas, samt har haft en
stabil tillväxt ända sedan starten år 2001.

Sök nu!
Svara med CV inklusive praktiska arbetsprover och
referenser till jobs@sitedirect.se. Vi rekryterar löpande.
Mer information hittar du på www.sitedirect.se
Kontaktperson: Mikael Häggström, tel 0703-74 95 03,
mikael.haggstrom@sitedirect.se.

