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Senior digital projektleder til No Zebra
Til stillingen som senior digital projektleder for No Zebra søger vi en skarp, frisk og erfaren projektleder, som er god til at
lede både projekter og mennesker, og som forstår at skabe overblik og samtidig følge op på projekter. Vi leder desuden
efter en udadvendt person, som er dygtig til at kommunikere med både kunder og kollegaer.
Om No Zebra
Med 20 år i branchen er No Zebra et af landets førende digitale bureauer. De er et førende e-handelsbureau og
konsulenthus med internationalt udsyn og målrettet fokus på at skabe markante resultater for skandinaviske ehandelsvirksomheder i ind- og udland. De har siden begyndelsen specialiseret sig i data-drevet forretningsudvikling,
digital analyse, udvikling af forretningskritiske e-handelsløsninger og 360 graders digital marketing – både nationalt og
internationalt.
No Zebra blev stiftet i 1999 af Jesper Holm Joensen og Nicholai Hindrichsen, der leder virksomheden og de ca. 50
digitale ildsjæle, som til daglig er placeret i hhv. Aarhus og København. No Zebra hjælper en stribe af landets mest
ambitiøse virksomheder med at vækste hurtigere end det øvrige marked gennem 2-årige udviklingsplaner, der styrker
virksomhedernes digitale forreningsudviklingsstrategi og faciliterer intelligent data-drevet markedsføring. Det sker
gennem deres tre specialistområder: integration/webudvikling, UX/design og 360 graders digital marketing. Gennem
denne treenighed er de i stand til at kombinere strategiske, tekniske og analytiske kompetencer med kreative og
innovative kompetencer. Alt sammen bygget op om en dyb forretningsforståelse, hvor sammenhængen er i fokus. Hos
No Zebra er det vigtigt, at bruge medarbejdernes kombinerede erfaringer, branchekendskab og viden til at hjælpe
kunder i processen fra strategi til resultater på tværs af kanaler, brancher og landegrænser.
No Zebras stærke team har en fælles mission om at skabe brancheførende løsninger og best-in-class digital
markedsføring på tværs af alle digitale kanaler. De har en uformel arbejdskultur med højt til loftet, samtidig med at
fagligheden er i højsædet. No Zebra er et sted, hvor gode idéer og løsninger får vind i sejlene og de er en virksomhed i
konstant udvikling. Derfor søger de nu en senior digital projektleder med stærk forretningsforståelse, der sammen med
deres eksisterende team af projektledere skal styre, lede og udvikle CMS- og eCommerce-projekter for deres kunder.
Stillingen
No Zebra søger en senior digital projektleder med en stærk faglighed inden for digital marketing og en stærk
forretningsforståelse. Med rollen vil man få en central rolle i virksomheden og være med til at udvikle og sætte rammerne
for No Zebras fremtidige digitale løsninger, pitches og generelle væksttiltag. Dit primære ansvar bliver at styre CMS- og
eCommerce-projekter i tæt samarbejde med dine kollegaer i digital marketing, design/UX og forretningsudvikling – og
selvsagt med kunden. Det er derfor væsentligt, at du selvstændigt kan håndtere en kundeportefølje, og sørge for at
kunden altid er velorienteret. Derfor kommer du med en struktureret tilgang til projektledelse, og så har du evnen og
lysten til at sætte dig ind i kundens behov, samt den professionelle tilgang det kræves at opnå det absolut bedste
resultat. Vi forventer, at du er resultatorienteret i hele processen og forstår vigtigheden af at følge op. Desuden er du
ikke bange for at sige fra over for dit projektteam og kunderne, hvis du ser det nødvendigt.
Som ny senior digital projektleder hos No Zebra vil du blive den nøgleperson, der orienterer direktionen om status på de
forskellige projekter, og du vil få stor indflydelse på hvordan virksomheden skal projektlede og vækste i fremtiden. Derfor
kommer du også med en evne til at identificere nye muligheder med henblik på nye digitale initiativer og nye digitale
trends, samt adfærdsmønstre.
Dine konkrete arbejdsopgaver bliver bl.a.:
• At videreudvikle og følge de effektive procedurer og tekniske retningslinjer for projektledelse hos No Zebra
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•
•
•
•
•

Sikring af faste procedurer for kvalitetssikring af teamets arbejde og udfordre dem på kvaliteten
At have det overordnede overblik over dine projekter og ressourceallokering i teamet
Ledelse, opfølgning og styring af økonomien på egne projekter
Estimering af nye opgaver sammen med konsulenter og forretningsudviklere
At træffe konstruktive beslutninger og gå i dialog med kunden, hvis et projekt ændrer karakter

Det er desuden vigtigt, at du er kundecentrisk og en god diplomat, som også har flair for at opsøge, dokumentere og
formidle viden. Derudover er det afgørende, at du er en erfaren og solid projektleder, som kender projekttrekanten og
ved hvornår og hvordan projekter skal løses med agile metoder, vandfald eller som en kombination. Som digital
projektleder er det vigtigt, at du har fokus på langsigtede løsninger, løbende rådgivning og sparring med dine kunder.
Det er derfor essentielt, at du har flair for at skabe gode og stærke relationer.
Din profil
Vi forventer, at du kommer med erfaring fra bureaubranchen, og har stor erfaring med digital projektledelse. Udover har
du indgående forretningsforståelse. Du er måske uddannet Cand.It, Cand.Merc., har en Prince2 projektlederuddannelse
eller anden relevant uddannelse. Udover dette har du teknisk indsigt i webproduktion og kendskab til bl.a. CMS’er, ERP
og PIM. Du har en evne til at se løsninger på tværs af værktøjer, og du forstår at drive en god estimeringsproces. Du ved
desuden hvornår du skal inddrage og uddelegere opgaverne. Du har uovertrufne evner i kundehåndtering, projektstyring
og strategisk og kreativ udvikling. Du er derfor både økonomisk bevidst, men også kreativt forankret og kan styre
projekterne fra formulering til eksekvering. Du skal således også have de ledelsesmæssige kompetencer til at styre og
motivere et internt team.
Som person er du resultatorienteret og ambitiøs, og du har en udadvendt personlighed samt dertilhørende stærke
sociale kompetencer inden for opbygning af langvarige relationer. Du har en smittende selvtillid og kan motivere dine
omgivelser med dine stærke kommunikationskompetencer og den tillid, du formår at opbygge til både klienter og internt i
eget team. Du har overblik, giver præcise og veldokumenterede anbefalinger og har erfaringen til at vide, hvornår og
hvordan man stiller de rette spørgsmål. Dertil er du en multitasker, der formår at samle alle trådene i og på tværs af
projekter, men stadig har øje for detaljen. Du elsker dit arbejde, og vil gerne gøre en forskel hos No Zebra, i dit team og
hos dine kunder.
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Klaus Henning D.
Bjerkvold på khb@holmmarcher.dk eller tlf. +45 26709934.

