
Design Lead - Flow Technologies

Flow Technologies er et raskt voksende helsetech-selskap som har utviklet en digital
plattform for pasientoppfølging før, under og etter behandling. Tjenesten vår brukes for å
hjelpe sårbare pasientgrupper med å lykkes med behandlingen sin, og brukes f.eks til
oppfølging av hjertepasienter etter operasjon, unge overvektige med livsstilsendring og unge
med funksjonsnedsettelse å leve mer aktive liv. Vi opplever for tiden sterk interesse i Norge
og i Tyskland og har nå landet en større fundingrunde for å sette fart på produktutvikling og
håndtere videre vekst.

Vi ser derfor etter en engasjert Design Lead som brenner for teknologi, helse og
brukervennlighet. Som designer vil du lede alt vårt designarbeid, jobbe med hele
brukerreisen og forme morgendagens brukeropplevelse. Du vil spille en nøkkelrolle i vårt
tverrfaglige team og ha stor påvirkningskraft på hvordan tjenesten vår Flowzone
videreutvikles. Dette krever en designer som behersker flere disipliner, og som kan ta innsikt
ut i konkrete tiltak, i tett samarbeid med resten av teamet.

Flow Technologies er spunnet ut av venture-inkubatoren til Iterate AS, og har i dag et team
på 5 med høy kompetanse innen forretning, design og utvikling. I tillegg jobber vi tett
sammen med noen av Norges ledende helseinstitusjoner og eksperter. Vi har egne kontorer
i inkubatoren til Iterate i Grensen 17 i Oslo sentrum, men legger også til rette for at mye jobb
kan gjøres remote. I Iterate har vi støtte fra et av Norges ledende produktutviklingsmiljøer,
noe vi benytter flitting i sparring, feedback og workshops. Som Lead Designer vil du også
kunne ta del i og dra nytte av et større fagmiljø i Iterate om ønskelig.

Om du trives med å jobbe i et lite team med varierte arbeidsoppgaver og mye ansvar, har
erfaring med utvikling av digitale tjenester og trigges av å bruke teknologi for å hjelpe
pasienter med å bli friske så ønsker vi å høre fra deg!

Informasjon om stillingen
Rollen som Lead Designer er en nøkkelrolle i selskapet og vil sammen med produktleder ha
ansvaret for videreutvikling av tjenesten. Arbeidsdagene vil være varierte hvor du den ene
dagen gjør dybdeintervjuer med hjertepasienter på rehabiliteringsinstitusjon, den andre
dagen på sykehus for å lære mer om hvordan du kan hjelpe de med å hjelpe pasienter bli
bedre og den tredje dagen i workshops med utviklerne våre for å finne de beste løsningene
for å videreutvikle tjenesten.

Vi søker deg som
- Vil jobbe i et lite team med stor innflytelse og mye ansvar
- Ønsker en variert hverdag, hvor du jobber på et produkt i stadig endring
- Har god erfaring med digital produktutvikling
- Trives med innsiktsarbeid for å finne gode digitale løsninger
- Vet at UI og UX er uadskillelige disipliner
- Er selvstendig og trives med å drive frem prosjekter

Du vil jobbe med
- Brukerreiser for pasienter, behandlere og sykehus
- Utvikling av fremtidens teknologi for behandling og oppfølging i helsevesenet



- Digital tjenesteutvikling for en tosidig plattform
- Produktutvikling i et kompetent tverrfaglig team.

Hva vi kan tilby
- Konkurransedyktig lønn med god pensjon
- Muligheter for eierandeler i selskapet
- Stor fleksibilitet i hvor du jobber fra, vi sørger for at du kan jobbe både remote og på

vårt kontor i Oslo sentrum
- Være en del av et sterkt fagmiljø innen design, digital produktutvikling og bygge

teknologiselskaper fra bunn
- Stor frihet under ansvar, både faglig og i arbeidshverdagen
- Være med å bygge et nytt selskap og ekspandere i nye land og markeder

Annen informasjon
Oppstart snarest

Hvordan søke på stillingen?
Send en epost til jobs@flowzone.eu, med din CV og en søknad som beskriver hvorfor du vil
jobbe i Flow Technologies.

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Charles Michelson på 908 41 795 eller Anders
Bjørneby på 99 242 242

Frist: Mandag 18. april, men jo før jo bedre.
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