
Är du Itevos nya Operativa Chef?

Vill du vara med och bygga framtidens IT-företagsgrupp? Rollen är delvis ny så du har
stora möjligheter att påverka både utveckling och resultatet av ditt arbete. Du kommer att
arbeta över hela landet med placering i Varberg. Itevo har även kontor i Karlstad och
Stockholm. Vi värnar om en attraktiv och trivsam arbetsmiljö där du ingår i ett team med
professionella och engagerade kollegor. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett
spännande börsnoterat företag. Vi ansvarar tillsammans för att skapa en positiv
arbetsmiljö och god affärsmässig stämning på företaget. Inom Itevo arbetar vi med
affärsområdena IT-konsulting, Telefoni, Dokumenthantering, Hosting och Affärssystem,
allt inriktat mot B2B. Målet är att Itevo ska bli hela Sveriges lokala IT-partner.

Det här innebär tjänsten

Som operativ chef arbetar du i nära samarbete med Mavshacks ledningsgrupp, som är
placerad i Stockholm, och ett antal kollegor som finns placerade runt om i landet. Du
ansvarar för implementation och uppföljning av företagets strategiska målsättningar och
initiativ samt rapporterar KPI:er på bolags-, avdelnings- och personnivå. Du ska utifrån
dessa mål coacha och motivera personal mot gemensamma uppsatta mål. Med din
erfarenhet av att driva IT-relaterad verksamhet ser vi gärna även att tillväxten fortsätter
genom förvärv och samarbeten.

Vem söker vi?

Som person är du engagerad och har förmågan att få med dig personalen in i framtiden.
Du är kommunikativ och snabb och för dig är det helt naturligt att styra upp och få saker
att hända. Du är målmedveten, ödmjuk och tycker om att bygga relationer. När det är
många som vill ha din uppmärksamhet är du bra på att bibehålla ditt lugn och prioritera.
För att passa in hos oss är du en person med gott humör som gör ditt bästa för att vara
en bra kollega och bidra till en utvecklande arbetsmiljö.

Erfarenheter:

● Du har mångårig erfarenhet av en liknande roll.
● Erfarenhet av egenföretagande inom liknande verksamhet kan vara till fördel.
● Du är strukturerad och analytisk och har en pedagogisk och kommunikativ

förmåga att presentera och följa upp företagets målsättningar.
● Erfarenhet av framgång inom försäljning och ledning av säljare ses som positivt.
● Du är lyhörd och har förmåga att skapa engagemang.



● Du har mycket goda kunskaper i svenska och kan prata och skriva obehindrat på
engelska.

● Du har mycket goda IT-kunskaper och stor förståelse för branschen.
● Du gillar att jobba.
● Du vill arbeta på ett internationellt företag och du vill utvecklas lika mycket som vi.
● Resor förekommer, körkort är ett krav.

Tja ̈nsten a ̈r en tillsvidareansta ̈llning med inledande provanställning.

Placering: Varberg.

Verkar det här intressant?

Vi hoppas det i alla fall! Du a ̈r varmt va ̈lkommen att so ̈ka tjänsten genom att skicka
anso ̈kan och din CV till job@mavshack.com. Ma ̈rk gärna ansökan med “Operativ chef
Itevo”.

Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din anso ̈kan
snarast, dock senast den 15 oktober 2022.


