Cypoint Inspire växer!
Nu söker vi dig som är vår nästa Business Analyst inom
eCommerce-domänen
Vilka vi är
Cypoint Inspire siktar på att bli Sveriges ledande varumärke för expertkompetens inom eCommerce.
Vi inspirerar och hjälper våra kunder att bli bättre - från idé till implementation.
Vi vill att Cypoint Inspire skall vara ett extraordinärt företag med extraordinära medarbetare, och
hoppas att du vill vara med på vår resa! Vi består av doers, vilket innebär att vi får saker gjorda och
genom en kreativ och lösningsorienterad inställning ser värde där andra ser hinder. Vi sitter gärna
ute hos kund - nära verksamheten där det händer - men vi bygger och erbjuder även åtaganden
inhouse. Allt med kundens och uppdragets bästa i fokus.

Vad vi erbjuder
Vi har som ambition att bli ett företag där vi inte växer oss större än att det intima och personliga
fortfarande får plats.
Vi tror att magin sker bortom det konventionella och det vanliga och att du som medarbetare skall
uppmuntas att utforska och prova utanför din comfort zone. Du är unik och ingen kan någonsin vara
du - vi gillar det. Hos oss kommer du både under och mellan uppdragen få utrymme och tid att
förkovra och vidareutveckla dig – din tid kommer inte planeras och maximeras för högsta möjliga
debitering. Våra ledare supportar och backar detta!

Cypoint Inspire AB
Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm
info@cypoint.se | www.cypoint.se

Vem du är
Du har jobbat ett antal år i IT-branschen i roller såsom projektledare och/eller kravanalytiker eller
som Lead Architect. Kanske har du redan nu erfarenhet som Business Analyst, dvs du jobbar nära
kunden i arbetet som rör de krav och förväntningar på funktioner och affärsnytta som kunden har.
Något som sedan ska översättas i en lösning som antingen uppfylls av ett färdigutvecklat system
eller plattform eller något som ska byggas. Det innebär att du är intresserad av och läser på om
mångfalden som finns i vår bransch och det faktum att olika lösningar passar olika kunder. Du har
också en viss teknisk orientering som underlättar din förståelse för hur olika plattformar fungerar.
I dina arbetsuppgifter ingår att analysera, förstå och dokumentera krav, leda och dokumentera work
shops samt tillsammans med goda kollegor rekommendera och stötta kunderna i deras väg framåt.
I våra kundresor stöter vi ofta på ett antal produkter och leverantörer, så vi ser att du har erfarenhet
av något eller fler av följande: eCommerce-plattformar, CMS, PIM, Betallösningar, POS, Marketing
Automation, Google Analytics eller BI.

Vi tror att du som söker
•
•
•
•
•
•

Har jobbat några år i IT-branschen, om det varit inom ecommerce-domänen är det meriterande
Har arbetat som projektledare och/eller kravanalytiker eller en mer teknisk inriktning som t ex
Lead Architect
Gillar att jobba nära kunder
Är prestigelös, trevlig och hjälpsam
Är inte rädd för att ta ledningen
Kan fungera som en brygga mellan verksamhet och teknik

Placeringsort: Stockholm, men med kunder över hela Sverige
Omfattning: Tillsvidare, heltid
Vill du veta mer eller ansöka är du välkommen att kontakta Madeleine Engholm på:
Email: madeleine.engholm@cypoint.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/madeleineengholm/
Mobile: +46 70 234 3020

Varmt välkommen med din ansökan!
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