Nytænkende og stærk koncept-konsulent, der sikrer
trivsel så jeres jobsøgende kan præstere
Tiltrædelse:
Arbejdssted:

Snarest muligt
Kommune vej 123

Samtale:
Ansættelsesfrist:

Afholdes i uge 3
25. januar 2013

Jeg ønsker at styrke jeres indsats overfor de jobsøgende borgere i Kommunen og vil
derfor bidrage som en nytænkende og stærk koncept-konsulent. I får en
nøglemedarbejder i forhold til at udvikle de rigtige produkter til borgerne og siden levere en
bred række af ydelser i relation til produkterne.
Opgaver
•
Faglig spydspids i organisationen
•
Coach/rådgiver borgerene
•
Netværksdriver/skaber
•
Oplægsholder
•
Event manager – digitalt og fysisk
•
Facilitator
•
Projektleder for mindre projekter
•
Udvikling
Min faglige profil
•
har solidt kendskab til, hvad der skaber trivsel, motivation og godt samarbejde
•
har erfaring og gode resultater med at skabe og drive netværk
•
er en værdsat samarbejdspartner og har let ved at skabe værdifulde faglige relationer
•
tænker og tænder på nye medier og tror på værdien i det digitale møde
•
trives med udvikling og sætter ofte selv gang i processen
•
er vant til at møde mange forskellige mennesker og give hvert møde værdi
Min personlige profil
•
er udadvendt og kan lide at være på
•
er selvkørende og initiativrig og formår at afslutte
•
går meget op i resultater
•
kan have mange bolde i luften og keder mig lidt, hvis der er for få
•
har stærke kommunikations- og relationskompetencer
•
er i stand til at inspirere og motivere samt sikre kreativitet i løsningerne
•
er struktureret og har et godt overblik
I tilbyder
•
En travl og afvekslende hverdag
•
Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø
•
Stor selvstændighed i udførelsen af opgaverne
•
•
•

Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Attraktive ansættelsesvilkår
Kan være en ansættelse på enten fuldtid eller på konsulent basis

Hvis I vil vide mere
Så kontakt ledighedskonsulent Niels Reib på 2671 9421 eller på niels@ledigidanmark.dk

