- Så er du måske CoLearnings nye ledelseskonsulent, træner, rådgiver og underviser
CoLearning, Frederikshavn Handelsskole søger en ny proaktiv ledelseskonsulent til at drive og
udføre udviklingsprocesser, varetage AMU og akademiniveau og samtidig balancere konsulentarbejde i CoLearnings marker.

Kvalifikationer

Tiltrædelsestidspunkt

Du er en erfaren ledelseskonsulent, træner, rådgiver
og underviser og har faglige kompetencer inden for
ledelse, kommunikation, uddannelse og planlægning
på kandidat-niveau eller lignende akademiniveau. Du
skal trives i en salgskultur, hvor en stor del af arbejdet
består af at være proaktiv opsøgende over for virksomheder i og omkring Region Nordjylland. Du skal
være i stand til skabe dit eget job gennem din opsøgende tilgang og evne til at matche virksomheders
behov med dine kompetencer.

Du vil tiltræde som CoLearnings ledelseskonsulent den 1. september 2017 eller evt. tidligere.

Ansøgningsfrist og samtaler
Kunne du tænke dig at blive CoLearnings nye
ledelseskonsulent, skal du sende din motiverede
ansøgning og CV samt relevante bilag i pdf-format. Vi holder samtaler primo juni og lukker for
ansøgninger, når den rette kandidat er fundet.

Du er resultatorienteret, selvkørende og proaktiv. Du
har været i løbende udvikling og er fortsat fuld af
energi og engagement. Du evner at igangsætte, gennemføre og følge op på dine idéer og er vild med at
flytte virksomheder og mennesker.

Vil du vide mere?

Vi forventer, at du har;

Kontakt Udviklingschef, Rasmus Borup Kristiansen
- rbkr@colearning.dk | 2892 9927.

ledelses- og konsulenterfaring og er i stand til at
skræddersy specifikke udviklingsforløb og koncepter til private og offentlige virksomheder, hvor
du tænker i ledelse, kommunikation, uddannelse
og planlægning.
erfaring med at drive og udføre små og store udviklingsprocesser i samspil med virksomheder og
samtidig flytte medarbejdere på alle niveauer i
den proces.
undervisningserfaring fra forskellige niveauer og
kan varetage uddannelser på AMU og akademiniveau.
gennemslagskraft og kommunikerer klart og tydeligt.

Vi tilbyder:

At du bliver en del af CoLearnings dygtige konsulentteam med reference direkte til udviklingschefen
Et spændende job, som du har frihed til selv at
præge og tilrettelægge
At du deltager i netværksmøder, hvor erfaring
udveksles og nye idéer opstår
Løn efter kvalifikationer

Ansøg som ledelseskonsulent

CoLearning er en del af Frederikshavn Handelsskole, som består af ungdomsuddannelserne Handelsgymnasiet og EUD|EUX. De tre afdelinger har
hver deres målgruppe - men har fælles værdier,
fælles organisatoriske rammer og fælles adresse.
Med udgangspunkt i ordene kompetence, viden
og udvikling er vores fornemmeste opgave at give
vores kundere en god oplevelse og et konstruktivt
udbytte, når de deltager i vores udviklingsforløb.

