For 4IMPROVE søger MUUSMANN en:

DYNAMISK KONSULENT – DER KAN MATCHE
OG UDFORDRE DEN KOMMUNALE SEKTOR
Vil du stå i spidsen for at videreudvikle, sælge og implementere konsulentydelser inden for
effektivisering og procesoptimering i den kommunale sektor?
Har du tung erfaring med planlægning og styring i en industriel kontekst – og
branchekendskab til – og netværk på det kommunale område?
I stillingen skal du være i stand til at gøre en forskel – hele tiden og i alle sammenhænge!
Har du høje ambitioner og når resultater på højt niveau?
JOBBET
Som en markant og resultatorienteret konsulent får du en central rolle i den videre planlægning,
salg og udrulning af et unikt produktområde inden for procesoptimering i den kommunale sektor
med vægt på ældre-, pleje- og socialområdet.
Du får ansvar for varetagelse af netværksopbygning og salg samt for tilbud på offentlige udbud og
koordinering med offentlige myndigheder.
Du får ansvar for videreudvikling af en kommunalt gennemprøvet og succesfuld metode DPV, der
består af indsatser inden for Driftsstyring, Procesoptimering og Værdiledelse.
Du bliver projektleder for udrulning af de konkrete ydelser, herunder at sikre stram styring,
fremdrift og gennemførsel i samarbejde med fagligt stærke og meget engagerede kolleger.
Du bliver del af et unikt konsulenthus med erfarne og kompetente kolleger og et dedikeret og
uhøjtideligt arbejdsmiljø med adresse i Aarhus.

HVEM ER DU?
Med din robusthed og skarpe sans for styring og eksekvering er du med til at sikre de bedste
løsninger for kunder på det kommunale område.
Du er yderst ambitiøs, entreprenant og har personlig kant og stor gennemslagskraft – og er en
stærk kommunikator på alle niveauer og på tværs af fagligheder.
Du har et stærkt netværk, herunder også på det kommunale område, og er opsøgende med et
personligt drive inden for salg og opsøgende netværkspleje.

Du kan tænke strategisk og omsætte politiske visioner til konkrete tiltag, og samtidig evner du at
styre projekter og motivere projektdeltagere og medarbejdere gennem optimeringsarbejdet i en
krævende og omskiftelig hverdag.
Du mestrer på højt niveau at sikre kvalitet og fremdrift i en kompleks verden, og dit naturlige drive
og din professionelle evne til at eksekvere og løse komplekse opgaver vejer tungere end en
omfattende kommunal indsigt.
For at komme i betragtning til stillingen skal du have minimum 10 års relevant erfaring samt en
uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. ingeniør, cand.merc. el. cand.oecon. Du har indgående
kendskab til industriel planlægning, styring og procesoptimering – og erfaring med den
kommunale sektor.
Du er bosiddende i køreafstand fra Aarhus.

OM VIRKSOMHEDEN
Konsulentvirksomheden driver forandringsprocesser, hele vejen fra innovativ idéudvikling til
resultaterne er i hus. Vi tilbyder erfaren rådgivning baseret på en optimal kombination af
afprøvede metodikker og konsulenternes personlige erfaringer fra ansvarsfulde stillinger inden for
produktions-, indkøbs-, salgs- og logistikledelse samt nationale og internationale
forandringsprojekter.
Konsulentvirksomheden er en dynamisk organisation med ca. 25 medarbejdere. Vores kendetegn
er at være seriøse på den inspirerende måde, og vi deler en fælles vision om, at den bedste løsning
er skabt intelligent og ambitiøst – med en pragmatisk indstilling til at en løsning først viser sit værd,
når den er implementeret.
Konsulentvirksomheden er beliggende i Aarhus og løser opgaver for kunder i hele Danmark og i
udlandet.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Et spændende job med store faglige udfordringer i en unik konsulentvirksomhed, der kun gør
tingene én gang – og derfor altid sigter efter den bedste implementérbare løsning!
Attraktive løn- og ansættelsesforhold med fast løn og bonusordning.

YDERLIGERE INFORMATION
Vil du vide mere, kan du kontakte chefkonsulent Mette Lybeck fra MUUSMANN A/S, telefon 40 31
23 06 eller ml@muusmann.com, samt Bo Dencker, bd@4improve.dk.
Er det dig – så skriv en ansøgning inkl. CV og søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

