Drömmer du om att bygga upp ett konsultföretag inom ITtjänster?
Gillar du utmaningar och brinner för att vara med och bygga upp och utveckla ett konsultföretag
inom IT-tjänster?
Cypoint är på en långsiktig företagsresa där vi söker entreprenörer för att i rollen som VD leda ett
nischat dotterbolag där man blir delägare. Ambitionen är att respektive bolag under resans gång ska
bli erkända som specialister inom sitt erbjudandeområde med nöjda kunder och medarbetare. För
stunden söker vi entreprenör med bas och utgångspunkt för sin verksamhet i Stockholm.

Vad vi söker och vem vi tror du är
I rollen som VD har du det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Du ansvarar för
verksamhetens strategier, mål och erbjudande. Du har ansvar för budget och resultat liksom ytterst
ansvar för dina medarbetare och konsulter.
Vi tror du:
•
•
•

Är säljande och resultatorienterad och förstår att vägen till framgång i en konsultverksamhet
är att engagera och sätta dina medarbetare i centrum.
Idag har eller har haft en ledande roll inom IT-branschen och nu är redo och taggad att utöva
ditt ledarskap i ett nybygge.
Har en idé eller tanke, mer eller mindre färdig, om affärserbjudande och inriktning.
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Vilka vi är och vad vi erbjuder
Vi som grundat och startat Cypoint är ett gäng erfarna företagsledare och konsulter från ITbranschen. När vi 2018 satte oss ned vid ritbordet för att skissa på Cypoint så började vi tidigt med
vårt ”Why” och företagsmanifest samt etablerade vårt gemensamma medarbetarlöfte - We’re building
a company with you in mind - together we will learn, have fun and make great things happen! Vi bygger ett
företag med våra medarbetare i förarsätet. Det är genom det synsättet vårt företag, våra medarbetare
och kunder utvecklas.
Vårt uppdrag är att hjälpa kunderna i den digitala transformationen och skapa riktigt värde. Våra
lösningar och våra konsulters genomförandeförmåga bidrar till förenklade, intäktsgenererande och
kostnadssänkande affärsprocesser. Vi skall också ta vårt ansvar och bidra till en hållbar och bättre
värld omkring oss och hjälpa till där vi kan.
För rätt person har vi ett entreprenörserbjudande i form av stöd och mentorskap från moderbolaget,
en gemensam plattform och delägarskap. Vi drar också fördelar av att vi är flera affärsenheter och
systerbolag inom ett växande Cypoint. Vi hjälper och stöttar varandra och som ledare behöver du
inte känna dig ensam i ditt företagande och din utmaning.
Läs mer om Cypoint, på www.cypoint.se

Varmt välkommen med din intresseanmälan i form av CV och några rader om dig själv till :
peter.lindblom@cypoint.se

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta;
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-lindblom-85b8288/
Mobil: 0733207311
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