
Alfa eCare söker CTO med vision 
om framtidens digitala samhälle

Om tjänsten

Vi söker dig som vill anta en spännande utmaning och driva företagets tekniska vision och 

agenda framåt. Du sätter visionen och formar roadmappen tillsammans med ditt team för att 

nå dit.

Teknik är något som faller naturligt för dig och som driver ditt intresse både när det kommer 

till mjukvaruutveckling samt hur man bygger tjänster på vår egen hanterade infrastruktur.

Du är en naturlig ledare som trivs i en kultur med högt till tak och fokus på leverans tillsam-

mans med resten av organisationen. När det gäller att leda ditt team ser du det som ditt vikti-

gaste uppdrag att få varje medarbetare att växa och utvecklas inom sitt område. Detta uppnår 

du genom tydlighet och transparens och ditt coachande förhållningssätt.

I din roll som CTO kommer du vara en del av Alfa eCares ledningsgrupp och rapportera till VD. 

I ledningsgruppen blir du en viktig pusselbit i ett engagerat och målinriktat team som ser våra 

olikheter som vår största tillgång.

Om företaget

Alfa eCare utvecklar digitala verksamhetsstöd som underlättar arbetet inom vård och omsorg 

och bidrar därmed till att lösa vår tids största samhällsutmaning. Företagets kunder finns hos 

både kommuner och privata utförare av vård och omsorg i Sverige och Norden.

På Alfa eCares kontor i Malmö och Västerås arbetar idag 60 personer som alla är med och 

bidrar till en företagskultur där delaktighet, gemenskap och välmående är viktiga delar. Företa-

gets värdeord är Omtänksam, Beslutsam, Trovärdig och Innovativ.

Alfa eCare värnar om teamkänslan och som exempel samlas företaget varje fredag för gemen-

sam frukost samt deltar i olika friskvårdsaktiviteter tillsammans.

Har du passion för moderna tekniker, ramverk, verktyg och metoder och vill 
vara med och lösa en av vår tids stora samhällsutmaningar, digitalisering av 
vård och omsorg? Sök då tjänsten som CTO hos oss på Alfa eCare idag!



Arbetsuppgifter

Du kommer:

• ha personalansvar och leda ett team av utvecklare och tekniker

• inspirera och hjälpa alla att växa i sina roller och nå sin fulla potential

• hantera det dagliga arbetet kring utveckling och vara delaktig i resursplanering

• samarbeta nära företagets produktstrategi-avdelning och andra intressenter för att säkerställa 

att vi styr mot företagets mål och vision

• arbeta med ständiga förbättringar och optimeringar för att bli effektivare och nå företagets 

mål

• skapa och följa upp gemensamma KPI:er för att mätbart kunna se att vi styr i rätt riktning

• vara en del av företagets ledningsgrupp och där arbeta med att forma strategin framåt

Vi söker dig som har:

• en eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, systemutveckling eller liknande

• grym erfarenhet av mjukvaruutveckling i olika former, primärt inom .Net

• god erfarenhet av att leda mjukvaruutveckling av standardprodukter

• bra kunskap kring infrastruktur och tjänster

• förmåga att kunna förmedla ”what good looks like”

• kunna förstå utveckling ur ett konceptuellt och finansiellt perspektiv

• erfarenhet av att ta ägarskap och proaktivt driva saker i mål

• förmågan att fatta både strategiska och operationella beslut

Det är meriterande om du:

• har erfarenhet av liknande roller

• har haft personalansvar

Övrig information

• Start enligt överenskommelse

• Omfattning: Heltid, tillsvidare

• Placering: Malmö eller Västerås

• Urvalsprocessen sker löpande

Frågor om tjänsten ställer du till VD Albert Winter, 070 - 389 77 43

Du söker tjänsten genom att skicka din ansökan till albert.winter@alfaecare.se


