Digital Projektassistent med kurs mod toppen
Start din udviklingsrejse med destinationen: Projektleder & Digital Konceptudvikler
Som udviklingsvirksomhed udvikler vi løbende apps og internetløsninger.
Vi søger en projektassistent, som evner og har modet, til at udvikle sig til projektleder og digital konceptudvikler hos os.

The InCom Way
InCom er en nytænkende udviklingsvirksomhed, som udvikler professionelle og skalérbare apps og internetløsninger
med boligsektoren som primær målgruppe. Vores mission er at udvikle vores kunders forretningsgange med nye og
mere effektive redskaber og tankegange.
InCom består pt. af 18 nysgerrige, fagspecifikke individer, som hver dag sætter en ære i at udvikle og levere optimale
løsninger, der giver værdi for vores kunder.
Sammen arbejder vi målrettet på at kreere løsninger, der skal være benchmark for hele branchen.
The InCom Way, they say!

Dine opgaver hos InCom
Fokus er Kaizen, så du kan ikke undgår at udvikle dig!
Vi er dygtige men skal hele tiden blive bedre. Via daglige og ugentlige rutiner søger vi hele tiden at forbedre os. Det
gælder de overordnede forretningsstrategier, processerne i de enkelte teams samt kompetencerne hos den enkelte
medarbejder.
Det er vigtigt, hvad du kan i dag men endnu vigtigere, hvad du kan udvikle dig til i morgen.
Du kommer til at arbejde tæt sammen med Product Manager og Product Owner, når vi skal levere vores
brancheløsning, og når vi skal udvikle nye løsninger.
Arbejdsopgaverne består blandt andet af:
På kort sigt:

•
•
•
•
•

Test og QA på udviklingsprojekter
Hands-on opgaver i forbindelse med levering til vores kunder
Inhold på vores website
Ad hoc-opgaver som projektassistent
Ad hoc-opgaver i salg og marketing

Inden så længe:
•
•
•
•
•

Kundesupport
Vejledning af kunder i vores løsninger
Assisterende konceptudvikler
Projektleder på mindre udviklingsprojekter
Mindre marketingopgaver

Med tiden:
•
•

Projektleder på større udviklingsprojekter
Konceptudvikler på egne opgaver
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Det du kan bidrage med
•
•
•
•
•

Du er en korkprop, der kommer til overfladen med det samme, du har været under vandet. En fejl
er kun en fejl, hvis vi ikke lærer noget af den.
Du er klar til at tage fat og er villig til at lære ”håndværket” fra bunden.
Du har en videregående uddannelse evt. fra erhvervsakademiet, IT, salg eller kommunikation.
Du er udadvendt og elsker at tale med mennesker over telefon, via online-møder og face to face.
Har du erhvervserfaring, så er det naturligvis en fordel, men ikke et krav.

Ansøgning
Send din ansøgning og dit CV til Stefan Max Jensen på mail: sj@incom-it.dk
Vi ansætter, når vi har den rigtige kandidat - hvis du mener, at det er dig, så send os en mail asap.
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