Projektledare till TUI Nordic
Vill du få möjligheten att bli en del av världens största researrangör där vi varje dag arbetar för att
erbjuda våra kunder fantastiska och personliga reseupplevelser? Vi står inför en spännande framtid på
TUI och kommer därför att förstärka vårt projektkontor med ytterligare Projektledare. Som
Projektledare hos oss får du driva varierande, utmanande och verksamhetsnära projekt i en fartfylld
och föränderlig miljö!
Om rollen
Som Projektledare på TUI kommer du tillhöra vårt projektkontor som ligger under IT-avdelningen. I
rollen har du ett helhetsansvar för dina projekt där du leder dina projektteam mot tydliga gemensamma
mål. Du kommer att ansvara för alla delar i projekten, från budget, planering och genomförande till
implementering och utrullning. Ditt ansvar som Projektledare innebär att säkra leverans, effektivitet
och kvalitet samt att överföra kunskap och lärdomar från tidigare projekt till verksamheten. Som
Projektledare sätter du ihop och leder tvärfunktionella team bestående av t.ex. produktägare,
teamcoacher och arkitekter samt leder projektteamet på ett affärsmässigt och inspirerande sätt.
Förutom att driva egna projekt från ax till limpa kommer du att stötta andra projekt i uppstartsfas samt
ha en viktig roll i att bidra till utvecklingen av Project Management Office (PMO) i stort. Möjligheten att
påverka är stor och du förväntas bidra till att vidareutveckla och förbättra såväl processer som
projektmetodik.
TUI är det moderna reseföretaget som håller kunden och den personliga reseupplevelsen i fokus.
Tillsammans på TUI Group kan vi erbjuda kunden det absolut bästa inom vår bransch. Som
Projektledare hos oss kommer du verka i en positiv kultur med härlig framåtanda och god stämning.
Tjänsten är placerad i fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm
Din profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från kvalificerad projektledning där du drivit verksamhetsnära
projekt med stark koppling till affärs- och IT-processer. Du har erfarenhet av olika metodiker och
modeller inom projektledning samt har erfarenhet av att driva projekt med virtuella och multikulturella
team. Vår verksamhet är komplex och under förändring vilket ställer höga krav på att du kan planera,
organisera och leda projekt inom olika verksamhetsområden. I grunden tror vi att du har en
universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi, management, IT eller liknande. Det är ett krav att
du talar och skriver obehindrat på engelska, då det är vårt koncernspråk, samt att din svenska är
mycket god i tal och skrift.
För att trivas hos oss är du en person som uppskattar att arbeta i en föränderlig och utvecklande miljö
med högt tempo. Du har ett stort engagemang och passion för ditt arbete som gör att du både vill
vidareutveckla dig själv och dina kollegor. Du har ett analytiskt sinnelag, en mycket god
problemlösningsförmåga och i projektgenomförandet är du handlingskraftig och beslutsför. Vidare är
du en mycket god kommunikatör där du inspirerar, förtydligar och får med dig teammedlemmar och
viktiga stakeholders. Dina kollegor är viktiga för dig och du ger gärna en hjälpande hand och bidrar
med kunskap vid behov. I din yrkesroll är du alltid affärsmässig och du bygger långsiktiga och starka
relationer.
Vi erbjuder dig
På TUI erbjuder vi dig en chans att påverka och göra skillnad på riktigt. Genom att driva våra nya
spännande projekt blir du en nyckelspelare för vår fortsatta utveckling. Du kommer varje dag att få
arbeta med engagerade och kompetenta kollegor på såväl nationell som internationell basis i en
föränderlig och dynamisk omgivning. Vi erbjuder dig en utmanande position med fantastiska
utvecklingsmöjligheter och framtida karriär inom TUI.

TUI Nordic är en del av världens största resekoncern, TUI. TUI är världens största leverantör av
integrerade resor. Vi arbetar i 180 länder och har cirka 77 000 anställda som stöder 1 800 resebyråer
runt om i Europa, sex flygbolag, mer än 300 egna hotell och resorts samt tolv kryssningsfartyg. För
mer information www.tui.se

