
  

Projektledare Digital Corporate Reporting 

Vi söker en projektledare som vill driva leveranserna av digitala finansiella rapporter 
(Årsredovisningar, Hållbarhetsredovisningar och Kvartalsrapporter). Vi tror att du kommer 
att trivas hos oss om du är social, engagerad och villig att lära dig nya saker (nästan) varje 
dag. 

Corporate Reporting är ett affärsområde inom Comprend som ansvarar för allt arbete kring 
digitala rapporter. Vi är ett litet team som arbetar tillsammans med sälj och affärsutveckling, 
planering och produktion. Under högsäsong december till april tar vi hjälp av ytterligare 
kollegor och ser till att tillsammans genomföra våra projekt.  

Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara att plana och projektleda team med olika 
kompetenser som ansvarar för produktionen av rapporterna. Ditt fokus blir att säkerställa 
leverans enligt scope, budget och att hjälpa teamen att hålla sig till tuffa tidplaner. Du tar 
också hand om projektteamen, ser till att alla kommer till tals och att de koncept som 
godkänts av kunderna verkställs till hög standard både vad gäller design och teknik. 

Som person är du strukturerad och organiserad. Du gillar att ha koll på detaljerna samtidigt 
som du vill få saker gjorda. Du bör ha hög stresstolerans och förmåga att prioritera olika 
aktiviteter. Du kommer att vara en viktig kontaktperson mot våra kunder och även 
systerbyråer i HH Group, det är stundvis mycket högt tempo, men också väldigt roligt!  

För att lyckas bör du ha erfarenhet av projektledning eller produktionsledning inom digitala 
projekt. Eller så har du erfarenhet av att leda ÅR projekt och vill ta ett kliv över till rena 
digitala projekt. 

Du är flytande i Svenska och Engelska och bör vara bekväm med att hålla kundmöten på 
båda språk. Kunskaper i Spanska eller ytterligare språk är ett plus. 

Erfarenhet och meriter 

 5 års erfarenhet som Projektledare/Produktionsledare helst inom digitala projekt 
 Erfarenhet av företagskommunikation, Finansiell Rapportering eller IR 
 Erfarenhet av att följa kundresan från koncept till slutförande 
 Erfarenhet av resursplanering  
 Erfarenhet av att sätta och genomdriva projektplaner och budgetar 
 Kunskap om webbpublicering och CMS 
 Mycket goda kunskaper av MS Office 

På Comprend kommer du att arbeta tillsammans med kollegor med kompetenser inom 
Projektledning, Visuell Design, Digitala Strateger och Utvecklare. Vi sitter i trevliga lokaler vid 
Hötorget där du kommer att tillbringa större delen av din tid. Resor till kunder, eller våra 
kontor i London och Lissabon kan även förekomma.  



Låter det intressant? Skicka ett mail till jobs@comprend.com med en kort beskrivning av 
varför du tror att du skulle passa hos oss, inkludera din LinkedIn profil eller CV.  

Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Paula Kandimaa, Senior 
Consultant Corporate Reporting, paula.kandimaa@comprend.com tel. +46 76 109 0567 

Om Comprend 

Comprend är specialister inom digital företagskommunikation och har erfarenhet av digital 
finansiell rapportering för både svenska och internationella kunder så som Electrolux, 
Ericsson, BBVA och PostNord. 

Vi kombinerar kunskap och tankeledarskap inom företagskommunikation med digital 
kompetens och insikt för att leverera lösningar inom t.ex. IR och digital rapportering, CSR 
samt Talent Communication till våra svenska och internationella kunder. Vi är 60+ 
medarbetare på kontor i Stockholm, London och Lissabon och samarbetar även tätt med 
våra systerbyråer i H&H Group: Hallvarsson & Halvarsson, Jung, Springtime, Involve och Creo 

Läs mer om oss på www.comprend.com  
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