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SpringConf söker en erfaren projektledare 

Som projektledare på SpringConf får du möjlighet att stärka våra kunders varumärken genom att 
skapa professionella event både i fysisk och digital form. Vi drivs av möjligheten att kunna påverka, 
där alla bidrar i en varm och entreprenörsdriven företagskultur. Med stor passion och nära relationer 
arbetar vi för att utveckla individer och kunder. Vill du vara med och skapa skillnad hos oss och våra 
kunder?  
 
Din roll 
Som projektledare älskar du att leverera personlig service och du har ett stort engagemang i allt du 
gör. Din drivkraft är att skapa professionella och skräddarsydda event som är unika efter varje enskild 
kunds behov. Vi förutsätter att du är kreativ, kommunikativ, ordningsam och har ett starkt driv. 
Vidare vill vi att du har en säljande inställning i allt du gör och ett starkt sinne för affärer. Du strävar 
hela tiden efter att förbättra och effektivisera, både kundens affär och våra tjänster. Du skapar och 
hanterar utan problem en projektbudget med god lönsamhet, ansvarar för projektplanering, 
personal och logistik etc. Du ser den övergripande helheten, men missar inte heller en enda detalj. 
 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara 

• Aktivt hitta nya kunder och skapa fler affärer. 
• Ansvara för att utveckla och underhålla relationen med våra befintliga kunder. 
• Driva projektmöten, både internt samt med kund 
• Skapa och hantera en projektbudget med god lönsamhet. 
• Ansvara för projektplanering, personal, logistik och leverans av varje enskilt arrangemang. 
• Sätta upp tids- samt kommunikationsplaner 
• Arbeta med innehållet kring eventen 
• Ansvara för den ekonomiska uppföljningen gentemot alla inblandade parter. 
• Leda projekt-team vid större arrangemang. 
• Bidra till ett bra arbetsklimat och se till så att alla trivs på jobbet. 

 
För att vara framgångsrik i rollen behöver du ha 

• Minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning på en event- eller kommunikationsbyrå 
• Relevant utbildning inom ekonomi, kommunikation eller projektledning 
• Goda kunskaper i Office-paketet 
• Erfarenhet av försäljning, rådgivning och förhandling 

 

Det är meriterande om du även har 

• Vana att ta fram innehåll och koncept för event 
• Erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner 
• Erfarenhet av Adobe och InDesign 
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Det får du hos oss 
Vi har kul på jobbet på SpringConf, och det tror vi smittar av sig ut mot våra kunder. Vi tror väldigt 
mycket på balans mellan jobb och privatliv och har därför flexibla arbetstider baserat på vad som 
passar varje medarbetare bäst.  

Till din hjälp har du fantastiska kollegor som kommer att stötta dig i den strategiska processen, med 
de tekniska, digitala och kreativa delarna samt som kommer att se till att du trivs!  

Tillträde och anställningsform  
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast 
möjligt. 
 
Ansökan och mer information 
Du kommer att arbeta från vårt trevliga kontor på Pampas Marina i Solna. På grund av arbetets 
karaktär förekommer oregelbundna arbetstider. Körkort är ett krav. 
 
Din ansökan med CV och personligt brev vill vi ha snarast till jobb@springconf.com 

Eventuella frågor besvaras av Henrik Liedbergius via henrik@springconf.com   
  

Om oss  
SpringConf AB är experter på att leverera och producera alla former av events, möten, gruppresor, 
konferenser och kongresser, både i Sverige och utomlands. SpringConf erbjuder professionell 
hantering av kommunikation och profilering av events. Som kund till SpringConf får man personlig 
service, oavsett om man vill ha hjälp med ett enskilt event, eller om man vill ta ett helhetsgrepp om 
sina mötes‐ och eventaktiviteter. SpringConf erbjuder även teknisk och digital expertis samt 
administrativ hjälp för event och seminariearrangörer med omfattande hantering av deltagare i olika 
arrangemang. Framgångsfaktorn för SpringConf är att ge en mycket personlig service som vi hoppas 
överträffar kundens förväntningar gällande kvalitet, kreativitet och snabb service. 

Läs gärna mer om SpringConf på www.springconf.com 
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