
 

Verdiskapning gjennom begeistring 

 

Prosjektleder/senior prosjektleder 

Virksomheten er et konsulentselskap i god utvikling, lokalisert i Oslo sentrum med 25 ansatte. 
Tjenestespekteret er rådgivning, prosjektleveranser og systemforvaltning. De fleste leveransene baseres på 
OpenSource, Java eller .Net. Mobile løsninger er også et fokusområde.  

Vi søker erfarne og resultatorienterte prosjektledere til gjennomføring av spennende og krevende 
utviklingsprosjekter for våre kunder. Du må ha solid teknologisk innsikt og samtidig evne til å tolke kundens 
situasjon. Du har god metodeforståelse og erfaring, en praktisk tilnærming til anvendelsen av metodikk og er 
utpreget samarbeidsorientert. 

Stillingen innebærer følgende hovedoppgaver: 

� Prosjektledelse av leveranseprosjekter innenfor systemutvikling 
� Utføre prosjektledelsesoppdrag for våre kunder 
� Delta i internt fagarbeid innenfor prosjektledelse og rådgivning 

 Andre aktuelle oppgaver kan være: 

� Bistå våre kunder innenfor løsningsanskaffelser og evaluering av løsninger 
� Bistå våre kunder innenfor innføring og gevinstrealisering 
� Bistå våre kunder i kvalitetssikring av prosjekter 
� Deltakelse i utarbeidelse av løsningskonsepter og tilbud 

Krav til erfaring og kompetanse: 

Du må ha høyskole- eller universitetsutdanning og 3-5 års arbeidserfaring som prosjektleder. 

I tillegg vil vi se det som positivt om du har en eller flere av de nedenforstående kvalifikasjonene: 

� Erfaring med smidig prosjektmetodikk 
� Sertifisering PMP, Prince2 eller tilsvarende 
� Forretningsforståelse og bransjekunnskap fra media, telekom eller bank/finans 
� Erfaring med kravutforming og løsningsdesign og gjerne tilbudsarbeid 

 
Vi er opptatt av at du har gode konsulentegenskaper og kan fungere som en støttespiller og rådgiver for 
kunden. Vi vektlegger at du liker å omgås mennesker, har en profesjonell fremtreden og evner å styre 
prosjekter i henhold til avtalte rammebetingelser. Det er et krav at du behersker norsk og engelsk språk, 
både skriftlig og muntlig. 

Vi kan tilby: 

� Konkurransedyktige betingelser 
� Godt sosialt miljø, høy trivselsgrad 
� Meget godt fagmiljø 
� Sentralt lokalisert i Oslo sentrum 
 
 
Ytterligere informasjon 
Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rekrutteringspartner Ingar Bakken pr e-post 
ingar.bakken@abcorg.no eller på telefon 920 29 017. 
 


