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Rija Javed dołącza do MarketInvoice jako Chief Technology Officer
Firma planuje rozszerzyć swoją działalność poprzez skalowanie zespołu i
technologii
Rija wykorzystuje wyjątkową specjalną brytyjską wizę „Exceptional Talent
Visa” stworzoną przez Tech Nations, aby pozyskać wysokiej klasy specjalistów
do brytyjskiego sektora technologicznego
Fintech Marketinvoice z Londynu zatrudnił Riję Javed na stanowisko Chief Technology
Officer (CTO), w związku z zamiarem firmy dużych inwestycji w technologie. Rija
pracowała wcześniej w Wealthfront – wiodącym start-upie z Silicon Valley.
Rija staje się jedną z pierwszych kobiet na stanowisku CTO w Wielkiej Brytanii,
przełamując kolejny szklany sufit dla kobiet w finansach. Będzie w tej roli
odpowiedzialna za zespoły Programowania, Analizy Danych, Produktu oraz
Projektowania.
Anil Stocker, CEO i współzałożyciel MarketInvoice skomentował: „Posiadanie Riji na
pokładzie podkreśla nasze zaangażowanie w zatrudnianie najlepszych talentów i
budowanie innowacyjnej technologii rozwiązań finansowych dla biznesu – to podstawa,
której użyjemy, aby pomóc tysiącom biznesom w szybkim i łatwym dostępie do
finansowania.”
„W związku ze skalowaniem naszej technologii i zespołu, doświadczenie i spostrzeżenia
Riji z Doliny Krzemowej będą kluczowe. Mamy ambitne plany rozwoju na nadchodzące
lata, a Rija odegra znaczącą rolę w ich realizacji.”

Przed przeprowadzką do Doliny Krzemowej w 2012 roku, Rija rozpoczęła karierę
inżynierską w Kanadzie w firmach IBM oraz Research in Motion. Po pracy w firmie
tworzącej gry komputerowe – Zynga, dołączyła w 2013 do doradcy finansowego
Wealthfront Inc. W ciągu pierwszych kilku miesięcy zbudowała pierwszą aplikację
mobilną Wealthfront. Przez okres czterech lat jej pracy, pomogła zwiększyć skalę
działalności, a także poprowadziła największą inicjatywę na rzecz budowy nowej
platformy maklerskiej i bankowej. Te inicjatywy pozwoliły im rozwinąć się w usługi
finansowe i poprawić doświadczenia klientów.
Rija Javed, skomentowała: „Przeprowadzka do Londynu była dużym krokiem. Jestem
podekscytowana możliwością, jaką oferuje londyńska rozwijająca się scena
technologiczna, a w szczególności MarketInvoice. Moim głównym powodem dołączenia
do MarketInvoice było wyzwanie i rozwój, który oferuje firma, a także świetni ludzie i
kultura”.

