PMO – projektstyring og
koordinering
Brænder du for projektledelse i en international koncern, trives du med ansvar, og tør du
gå forrest og træffe beslutninger? Er du iderig, struktureret og god til at skabe overblik? Så
er det dig, vi har behov for til at drive og optimere vores projektportefølje i Handelsbanken
Danmark.
Vi oplever stigende vækst i antal forretningskritiske pro-

Dine kvalifikationer:

grammer og projekter – fra de mindre projekter til de

• Vant til at have personaleledelse for projektledere

store. Desuden har vi en række betydningsfulde pro-

• Senior projektleder

jekter med stor kompleksitet og øget behov for koordi-

• Erfaring med udarbejdelse af rapportering og

nering. Du skal derfor være med til at forme vores setup for udvikling af en PMO-funktion i Handelsbanken i
Danmark.

styringsværktøjer til projektporteføljer
• Du er vant til at have hands-on på forskelligartede
projekter
• Erfaring med at arbejde med agile processer og

Jobbet

implementering

Som PMO bliver du portefølje- og projektleder og skal

• Flydende dansk og engelsk skrift og tale

opbygge rammerne og sikre koordinering og eksekve-

• Erfaring med at arbejde med kunder og samar-

ring af vores fremtidige projekter. Det indebærer udvik-

bejdspartnere

ling af en styringsmodel, der sikrer optimal koordinering
mellem forretningen, vores eksterne it-leverandør og de

Du skal trives med en arbejdsdag, der er præget af

globale projekter.

tempo, omskiftelighed og forskelligartede roller.

Derudover bliver du teamleder for en lille gruppe, som

Som medarbejder i Handelsbanken vil du opleve en

arbejder med projekter. Du brænder for at drive udvik-

stor grad af indflydelse og ansvar i hverdagen.

lingen og optimere vores projektstyring og koordinering både internt og eksternt mod vores it-leverandør.

Du vil i dit arbejde have stor berøringsflade med resten

Du bliver en del af gruppeledelsen i Infrastruktur og ud-

af banken, og det er derfor vigtigt, at du trives med en

vikling.

udadvendt rolle. Der vil være rig mulighed for personlig
og faglig udvikling.

Opgaverne spænder derfor vidt lige fra at agere bindeled
mellem it-udvikling, forretningen og koordineringen mel-

Kontakt

lem de forskellige leverancer til at drive egne projekter.

Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Malene Berner-Magnusson på 4679 1630 eller e-

Vi har brug for dig, der brænder for at tage ansvar for at

mail mabe65@handelsbanken.dk.

skabe nye og forbedrede løsninger for vores kollegaer –
og trives med at have en relationsskabende rolle.

Har du mod på udfordringen, så send din ansøgning til
job@handelsbanken.dk.

Din profil
Du har en videregående uddannelse, som er relevant

Vi glæder os til at høre fra dig.

for stillingen. Du arbejder i dag i lignende rolle som leder af et PMO eller som senior projektleder.
I Handelsbanken gør vi tingene på vores egen måde og har fokus på kunden i alt, hvad vi gør. Vores forretningsmodel er
decentral, og beslutningskompetencen ligger i vores 57 filialer, der arbejder lokalt med både privat- og erhvervskunder.
Det er nemlig filialen, der kender kunden og lokalområdet bedst og derfor kan træffe de bedste beslutninger for kunden.
Vi har konstant fokus på at give kunderne en endnu bedre oplevelse end i går, og det kræver et godt og stærkt internt
samarbejde. Vi er en universal bank, blandt verdens stærkeste og nordens mest internationale. I Danmark har vi både
lokale specialister og Handelsbanken-koncernen i ryggen med mere end 800 filialer i flere end 20 lande.

handelsbanken.dk

