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Product Owner - Application & Web  

Til et af dansk-svensk største samarbejder - Øresundsbron  
  
Har du både teknisk og forretningsforståelse? Er du god til at kommunikere på 
tværs af fagligheder og interessenter? Så har vi brug for dig! Vi søger en Product 
Owner til en nyoprettet stilling! 
 
Øresundsbron er på en spændende digitaliseringsrejse for at øge integrationen 
mellem landene, skabe en enestående kundeoplevelse og få en mere effektiv 
og veldrevet bro. Lige nu bygges en helt ny backend, og roadmap for 2023 
indeholder blandt andet en helt ny web og app. Dette er bare begyndelsen på 
rejsen! 
 

Som et led i digitaliseringsrejsen vil der blive dannet en ny enhed kaldet 
Digitalisering og IT kaldet DoIT.  
 

Du bliver en del af den nye organisation med et agilt produktteam. Som et første 
skridt introduceres Product Owner rollen for web/app, BC14 og BI/DW. 
 

Din rolle…   
 

Som Product Owner er du naturligt den der indhenter krav/behov fra 
interessenter og udarbejder både med tekniske og forretningsmæssige forslag. 
Du vil løbende stå for forbedring og udvikling af produktet og være ansvarlig for, 
hvordan ændringer påvirker andre systemer og påvirker forretningen generelt. 
Du vil samarbejde med mange stakeholders og arbejde tæt sammen med de 
andre produktejere.   
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Dine opgaver….    
 

• Vedligeholde og kommunikere Øresundsbrons vision  
• Sikre at udviklingsopgaverne er transparente og forståelige for alle og at    

prioriteringen er klar  
• Maksimere leveringsværdien, planlægge og gennemføre releases  
• Produktejeren er ansvarlig for produktets kvalitet og aftalte SLA'er 
• Sikre at udviklingsteamet forstår produktudviklingsopgaverne i 

tilstrækkeligt omfang til at kunne løse dem  
• Stå til rådighed for udviklingsteamet med henblik på at afdække og drøfte 

eventuelle uklarheder  
• Styre og sikre kvaliteten med leverandørerne 
• Budgetansvar for support og løbende styring/opdatering (ikke 

udviklingsprojekter)  
• Du er ansvarlig for hvornår noget kan og skal releases  

 
 
Vi tænker, at du …    

• Trives med udfordringer og god til at tænke nyt, samtidig med at du er 
engageret i dine kollegaers hverdag 

• Har gode samarbejdsevner og formår at stille klare krav til samarbejdet 
• Trives med langsigtede mål og er god til at planlægge 
• Har minimum 3-5 års erfaring som Product Owner, Scrum Master, Product 

Manager eller lignende rolle 
• Tager helt naturligt teten og har det godt med selvstændige opgaver 
• Mestrer porteføljestyring, udarbejdelse af projektplaner, 

ressourceestimering og interessenthåndtering 
• Har en stærk forståelse for digital udvikling, gerne inden for webudvikling 

og Applikationer 
• Arbejder struktureret og er vant til at proaktivt at drive projekter frem 
• Har en relevant videregående uddannelse og er flydende i dansk eller 

svensk 
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Øresundsbron tilbyder!   
  
En spændende rolle i et af de største og mest succesfulde dansk-svenske 
teamwork. Kulturen er et herligt mix af dansk og svenske kulturer, hvor man 
siden broen åbnede, har fundet hinanden i et samarbejde præget af gensidig 
tillid og hjælpsomhed i en åben dialog. Organisation med 120 medarbejdere er 
præget af proaktivitet og fleksibilitet og som driver og udvikler en fast og sikker 
forbindelse for vej- og togtrafik over Øresund - de skaber forudsætningerne for 
en social, kulturel, økonomisk og miljømæssig værdi for deres kunder, ejere og 
omverdenen. Øresundsbron er en dansk-svensk virksomhed, som ejes ligeligt af 
den danske og svenske stat.   
  

• En afvekslende hverdag med skønne kolleger 
• En unik arbejdsplads, der er med til at skabe enhed i hele 
    Øresundsregionen 
• Mulighed at arbejde på distancen/remote et par gange ugentligt 
• Du vælger frit om du vi arbejde på kontoret i Malmø eller København 
 

  
Er du nysgerrig efter at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
CoreSearch på tlf. 7026 0326. Du er også hjertelig velkommen til at sende dit CV 
på job@coresearch.dk. 
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