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ERFAREN KONSULENT til konsulentfirma med fokus på ledelse, samarbejde 
og kulturforandringer 

Er du konsulent i et konsulentfirma eller selvstændig med en drøm om at arbejde i et globalt konsulentfirma 
med stort potentiale for vækst, så er dette job måske noget for dig.  

Jobbet 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af: 
• Facilitering af workshops  
• Facilitering af processer for kunder med henblik på implementering af metode 
• Kundeopfølgning og salg 
• Produktudvikling og udvikling af materialer 

Jobbet er med start snarest muligt. Dit arbejdssted vil være med udgangspunkt fra vores kontor på 
Haslegaardsvej 10, 8210 Aarhus V, men vil primært være ude hos kunder fordelt over hele landet.   

Om Arbinger Scandinavia 

Vi er en mindre ejerledet organisation, som er en del af The Arbinger Institute. 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. Din 
primære opgave er at køre parløb med Mette Ponty, som ejer virksomheden.  
 
Det forventes, at du selv er med til at opbygge en kundeportefølje i løbet af de første seks måneder. 
Lønnen er fast løn med mulighed for bonusordning.  

Vi forventer, at du: 

§ har relevant videregående uddannelse 
§ har erfaring som konsulent med facilitering 
§ arbejder struktureret og kan lide at tage fat. Der er tale om lange dage indimellem og 

sæsonudsving, da vi i perioder har meget travlt 
§ er nysgerrig, fleksibel og serviceminded 
§ at du har sat dig ind i Arbingers metode, så du ved, hvad vi arbejder med 
§ at du synes det er spændende at være med til at vækste en mindre virksomhed med stort potentiale 
§ at du taler og læser flydende engelsk 

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 Mette Ponty: 25302900 eller Lotte Vedel: 50928663, hvis du vil høre nærmere. 

Dit ansøgningsmateriale skal indeholde ansøgning og CV samt video på ca. fem minutter, hvor du 
faciliterer noget, du selv brænder for eller kender til. Den kan sendes via wetransfer, hvis filen er for stor at 
emaile. Vi sletter alle videoer efter rekrutteringsforløbet. 
 

Ansøgningsfristen er snarest mulig, og vi holder samtaler løbende. 


