UbiGo förändrar hur människor rör sig i storstäder.
Vill du vara med och utveckla vår affär och kommunikation?
Smidigare och billigare än egen bil. Bättre för staden och miljön.
UbiGo är en samlad mobilitetstjänst (Mobility as a Service, MaaS) som erbjuder storstadshushåll ett
enkelt vardagsresande utan att behöva äga egen bil – och bidrar till hållbara städer. På
företagsmarknaden minskar UbiGo administrationen för arbetsgivare och ökar tillgängligheten för
företag inom besöks- och eventbranschen. För fastighetsägare minskar vi parkeringsbehovet.
Tjänsten utvecklades och testades framgångsrikt under verkliga förhållanden i en pilot 2014. UbiGo
har rönt stor uppmärksamhet över hela världen i takt med att MaaS har kommit att ses som det nya
mobilitetsparadigmet. Egentligen är det inget konstigt, om man vet hur man ska göra för att skapa en
affär av det.
Full fart i Stockholm – vi expanderar!
Vi är nu igång med kunder i Stockholm med bl a SL, Hertz, Move About, Cabonline som leverantörer.
Plattformen utvecklas i samarbete med Kapsch-ägda Fluidtime som vi också utvecklar ett
franchisekoncept med, för att kunna stödja lokala partners att etablera tjänsten i utländska
storstäder.
UbiGo har säkrat stöd från Via-ID, en strategisk investerare inom mobilitetområdet. Via-ID är
övertygade om att framtidens mobilitet stavas MaaS och att UbiGo med dess koncept, team och
track record kan bli en ledande internationell aktör inom området.
Du blir ett kommunikativt nav i expansionen
Du kommer vara med i den fortsatta etableringen av tjänsten i Stockholm, som börjar med en pilot
och sedan rullar vidare. I den blir du det kommunikativa navet för befintliga och potentiella kunder,
media och andra intressenter. Du kommer även att bidra praktiskt till en ständigt pågående
affärsutveckling tillsammans med våra samarbetspartners och användare. Vi är ett tajt team i
uppstartsfas där titlarna inte är huggna i sten. Omfattningen är heltid med placering centralt i
Stockholm.
Är du handlingskraftig, kundfokuserad och strukturerad?
Du har troligen haft ett par jobb tidigare, gärna inom tjänster för privatkunder, där du kanske jobbat
med marknadsföring, PR, affärsutveckling, kundservice eller sälj.
Du fattar snabbt, är proaktiv och får saker gjorda, utan att slarva. Du har en positiv attityd, gillar
utmaningar, ett omväxlande arbete och tycker det är bra att skratta på jobbet. Du är en stjärna med
människor, mycket kommunikativ och grym på att hålla kontakten med alla parter i alla kanaler,
samtidigt som du kan skapa ordning i en kunddatabas. Vi hoppas att du finns!
Har du arbetat med resor och transporter är det ett plus, men viljan att vara med och skapa något
nytt är viktigare.
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Kontakt och mer info
Johan von Porat, Operations Manager UbiGo Stockholm: johan.von.porat@ubigo.me, 0707-245095
Hans Arby, Grundare och VD: hans.arby@ubigo.me, 0705-155599
Webb: www.ubigo.me
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