High Performance Software ingår i High Performance, en koncern som i dag består av fem bolag
med IT-inriktning varav två är konsultbolag och två Internetleverantörer. Totalt är vi ca 60 anställda.
High Performance Softwares huvudaffär är mjukvarutuveckling. Bland våra kunder återfinns ledande
aktörer inom bank och finans, läkemedelsindustri, tillverkningsindustri, fastighetsföretag samt statliga
myndigheter och verk.

IT Utvecklingsansvarig

inom bank för internationella banksystem och applikationer
Vi söker dig som är en erfaren och drivande ledare för en utvecklingsavdelning med erfarenhet av
affärsutveckling. Du har praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling och brinner för att leda och
verkställa förändring i en utvecklingsorganisation med nära samarbete med affärsverksamheten.
Därutöver är du van att ta ansvar för att leda och organisera och leverera på tid, med kvalité och på ett
kostnadseffektivt sätt.
Du kommer att leda ett utvecklingsteam och arbeta enligt standardprocesser och metodik med kravhantering analys & design, utveckling, test, leverans och support.
Du kommer att arbeta med och vara en del av ett inspirerat team i en utmanande miljö, och arbeta nära
affärsansvariga, IT ansvariga, projektledare och andra intressenter för nya satsningar. Tillsammans
med dessa kommer du att gemensamt arbeta med och ansvara för beställningar, bemanning, uppföljning och budget planering.
Som person är du kommunikativ, tillitsfull och trovärdig samt besitter både engagemang, entusiasmen
och har förmågan att motivera andra.
Profil
• Erfarenhet inom bank och finans
• Lång erfarenhet av arbete med IT utveckling och förvaltning
• Erfarenhet av processer, metodik och verktyg t.e.x ITIL, RUP, Agile
• Erfarenhet av ledarskap och förmåga att leverera
• Erfarenhet av budgetarbete, planering och uppföljning
• Entusiastisk och förmåga att motivera andra
• Kommunicera och presentera både i svenska och engelska
• Dokumentera i både svenska och engelska
Utbildning
• Högskoleutbildning eller motsvarande.
Information och ansökan
Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Donald Mannerdahl
Telefon 08-446 19 60. Besök gärna www.hpsd.se om du vill veta mer om företaget.
Din ansökan skickar du senast 14 januari 2011 till
hps@mannerdahl-rekrytering.se
Märk ansökan med ”Utvecklingsansvarig”.

