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Deltidsansat søges til konsulentfirma med fokus på ledelse, samarbejde og
kulturforandringer
Har du interesse i at udvide din værktøjskasse med en ny metode til coaching/mentoring/støtte af ledere.
Og har du lyst til at afvikle en-til-en-opfølgning og enkelte gruppeprogrammer, så er det her job måske
noget for dig.
Jobbet
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte følgende:
§ Hjælp til kunder, der har været på vores workshops, med implementering og fastholdelse
efterfølgende
§ Implementering af metode til støtte for alle kunder
§ Opsætning og afvikling af telekurser for mindre grupper med fokus på dybdearbejde med metoden
§ Support til deltagerne før, under og efter vores åbne workshops
§ Hjælp med cases og video af ’best practice’

Jobbet er med tiltrædelse snarest muligt. Dit arbejdssted vil være på vores kontor på Haslegaardsvej 10,
8210 Aarhus V. Noget af arbejdet kan muligvis gøres hjemmefra.
Vi forventer, at du kan arbejde to-tre dage om ugen, svarende til ca. 15 timer om ugen. Stillingen kan med
tiden udvikle sig til et fuldtidsjob.
Om Arbinger Scandinavia
Vi er en mindre ejerledet organisation, som er en del af The Arbinger Institute. Din primære kontakt vil være
Lotte Vedel, som er ansvarlig for administration. Vi har en uformel omgangstone og har det sjovt, imens vi
arbejder. Vi hjælper hinanden og er gode til at give og modtage feedback. Der er travlt, og denne
ansættelse er et led i en planlagt vækst for 2020 og fremefter.
Vi forventer, at du:
§
§
§
§
§
§

har en stærk interesse for kommunikation, ledelse og samarbejde.
har erfaring med coaching eller anden form for en-til-en-arbejde med ledere
er nysgerrig på vores metode
har erfaring med gruppefacilitering (gerne online)
er fleksibel og serviceminded
måske har en interesse i på sigt at arbejde som konsulent (det er ikke et krav)

Ansøgning
Har ovenstående fanget din interesse, så skynd dig at sende en ansøgning til: job@arbinger.dk. Du er også
velkommen til at ringe til: Lotte Vedel: 50928663 eller Mette Ponty: 25302900, hvis du vil høre nærmere om
stillingen.
Ansøgningsfristen er snarest mulig, og vi holder samtaler løbende.

