Har du interesse for organisations- og ledelsesudvikling og er du en analytisk skarp holdspiller? Så kan du blive vores nye
studentermedhjælper og en del af et dynamisk konsulenthus i rivende udvikling.
Mobilize Strategy Consulting er en konsulentvirksomhed fra august 2015. Vi arbejder med strategisk mobilisering og
transformation af vidensproducerende institutioner og virksomheder i Danmark og Norge, fx universiteter,
professionshøjskoler, hospitaler og private virksomheder. Vi tilbyder strategiske udviklingsforløb, seminarer og sparring
målrettet topledelser. Tilgangen til vores projekter er unik, da den med udgangspunkt i meningsskabelse og tilsvarende
handling søger at inkludere hele organisationen i forløbene og følge kunden helt til dørs. Du kan læse mere om os på
www.mobilize-nordic.com.
Vi har kontorer i København og Oslo og søger pt. 1-2 studentermedhjælpere til vores kontor i København.
Om jobbet
Du bliver en aktiv del af kontoret i København, hvor vi til daglig arbejder seks partnere, tre konsulenter og seks studenter. Du
vil blive mødt af en uformel tone, en høj grad af samarbejde på tværs og kan forvente mange muligheder for læring både ift.
din faglige udvikling og dit kendskab til konsulentbranchen. Din opgave vil være at understøtte vores partnere og konsulenter
gennem følgende udviklings– og driftsopgaver:
Udviklingsopgaver:
▪
▪
▪
▪

Deltage i udvikling af analytiske modeller og kundeanalyser for kunder
Udvikle og justere PowerPoint præsentation for partnere og konsulenter
Udarbejde dokumentation af ledelsesseminarer og workshops
Deltage i udvikling af tilbud, undervisningsmateriale og praktisk forberedelse/afholdelse af seminarer og workshops

Driftsopgaver:

▪
▪

Superbruger af vores projekt- og tidsregistreringssystem
Kontorhold, praktisk mødeforberedelse og diverse administrative ad hoc-opgaver

Du vil gennemgå et oplæringsforløb og du vil løbende blive tilbudt at deltage i faglige udviklingsarrangementer.
Om dig
Du er i gang med min. 4. semester af en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse. Du har min. 1 år tilbage
af dit studie, da vi forventer, at du kan varetage stillingen i en længere periode.
▪
▪
▪
▪

Du har interesse for organisations- og ledelsesudvikling og en høj standard inden for skriftlig formidling.
Du er analytisk skarp og kan håndtere og omsætte både kvalitativ og kvantitativ data.
Du er struktureret og ansvarsfuld og kan selvstændigt varetage opgaver og overholde deadlines.
Du er en holdspiller, der befinder dig godt i en mindre organisation i hastig udvikling.

Vi kan tilbyde dig
Et job i et dynamisk uformelt miljø, der er præget af entreprenørånd, og hvor stor faglighed og fællesskab værdsættes.
Ansættelsesforhold
▪ Fast timelønnet stilling som student med opstart senest 1. februar 2018 (gerne tidligere hvis muligt)
▪ Ca. 15 timer pr. uge og høj grad af fleksibilitet ift. eksamener
▪ Løn: 135 kr. pr. Time.

Arbejdssted
Vores kontor ligger på Vester Farimagsgade 15, 4. sal, 1610 København K.
Søg stillingen
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du kontakte konsulent Henriette List på telefon 5170 1090.
Sidste frist for ansøgning er torsdag d. 10. januar kl. 12.00. Vi læser ansøgninger og indkalder til samtaler løbende, så send
gerne din ansøgning så hurtigt som muligt.
Ansøgning og CV sendes på mail til info@mobilize-nordic.com med teksten ”Ansøgning” i emnefeltet. Du bedes vedlægge
dokumentation i form af karakterudskrift og evt. anbefalinger.
Vi afholder jobsamtaler løbende og senest ultimo januar.

