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Kundprojektledare/Kundintegratör
Betaltjänster med fokus på
kortbetalningar

Payius söker:
Payius är ett företag som arbetar med kortbetalningslösningar i alla de former
som idag finns. Vi är en ISO (Independent Selling Organization) som är
registrerad hos VIA och Mastercard och erbjuder främst kortbetaltjänster för
Butik, Internet, Kundtjänst och Mobila lösningar.
Vi har ett brett nätverk av affärs- och lösningspartners och arbetar löpande
med att förbättra både våra relationer, system och lösningar samt vara den
enklaste och mest tillmötesgående partnern inom kortbetal-branschen.
Vårt fokus är idag Sverige men vi har en global licens för våra lösningar vilket
gör att vi redan idag planerar för expansion till andra länder, främst i Europa
men även utanför Europa.
Payius utvecklar, producerar och levererar både egna och partners certifierade
system, tjänster och produkter för effektiva affärskritiska betaltjänster. Payius
är ett helägt dotterbolag till den svenska koncernen Explorius där Payius är en
egen affärsenhet. Payius är länken mellan säljföretag, slutkunden och
betaltjänsterna som är aktuella.
Som kundens och partnerns nav i betalningen har vi inom Payius mycket höga
krav på oss avseende transaktionsflödet och på systemets säkerhet,
tillförlitlighet och tillgänglighet.
Du ansvarar för:
· Att ta emot och fokusera på att driftsätta och leverera till kunder och
partners
· Vara behjälplig vid offerter, prisförslag och avtal
· Att koordinera aktiviteter mot pertners och slutkund, internt och externt
· Att se till att lösningar kan levereras vid överenskommen tidpunkt
· Att säkerställa spridning av relevant information till berörda
· Att tillsammans med kollegor vidareutveckla samarbetet inom Payius
gällande kundlösningar, kundprojekt, processer och systemutveckling
Vi vill att du:
· Är representativ och bra på att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt
· Kan uttrycka Dig i tal och skrift på svenska och engelska samt gärna
ytterligare ett språk
· Är resultat- och målinriktad samt flexibel och kundfokuserad
· Kan medverka vid säljmöten, mässor och seminarier och även driva egna
leveransuppdrag till leverans samt kundvårda och se till Aftes Sales
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Vi vänder oss till dig som:
· Har dokumenterad erfarenhet av betaltjänster, både för Butik och Internet
samt Mobilt (vilket är meriterande vid ansökan) och kundleveransprojektansvar, gärna inom kortbetalningslösningar samt webblösningar
· Har relevant utbildning, minst 3-årig gymnasieutbildning alt. utbildad inom
betalbranschen
· Förutom svenska och engelska gärna behärskar ytterligare något språk
· Har en snabb uppfattningsförmåga, är noggrann och strukturerad
· Håller dina löften och infriar kundens önskemål
· Tycker om att ge en bra service även i stressiga situationer
· Är duktig både på att kommunicera och att dokumentera
I din roll rapporterar du till ansvariga inom Payius men kommer att arbeta
mycket nära Sälj & Marknad. Uppdraget är en tillsvidareanställning.
Uppdraget omfattas av våra certifieringskrav vilket medför att utdrag ur
belastningsregistret och kreditupplysining behövs utföras innan anställning blir
aktuell. Placeringsort Stockholm.
Ytterligare information får du genom att kontakta Anders Berggren ( tel. 070508 96 11 ) eller Martin Lansinger ( tel. 070-810 97 30 ) eller
anders.berggren@payius.com eller martin.lansinger@payius.com .
Information finns även på www.payius.net .
Välkommen med Din ansökan senast den 1 Mars 2013 till
anders.berggren@payius.com .
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