Erfaren chefkonsulent til forretningsdrevet
ledelsesudvikling
Kunne du tænke dig at blive en del af et stærkt fagligt erhvervspsykologisk
konsulenthus?
Vi søger en erfaren chefkonsulent, der brænder for ledelses- og organisationsudvikling, og som vil
være med i videreudviklingen af vores kunder og af Summit Consulting.
Som chefkonsulent får du ansvar for at sælge, designe, facilitere, undervise og drive skræddersyede
ledelses- og organisationsudviklingsprojekter for kunder i store offentlige og private virksomheder.
Hvem er du?

•

Du har minimum 10 års konsulenterfaring inden for lederudviklingsforløb, facilitering,
organisationsudvikling og coaching – helst som selvstændig ekstern konsulent eller i et
konsulenthus

•

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund (fx cand.psych., cand.scient.pol., MBA eller
lignende) og er velforankret inden for ledelses- og organisationsudvikling

•

Du er en skarp formidler såvel skriftligt som mundtligt på både dansk og engelsk og har erfaring i
projektledelse, tilbudsskrivning og salg

•

Du har et stort netværk af kunder og samarbejdspartnere – og en veludviklet evne til at skabe nye
projekter og omsætning

•

Du har et højt drive, ønsker at bidrage til fællesskabet og vores fortsatte udvikling, og er ivrig efter
at skabe resultater

Vi er
I Summit Consulting er vi ambitiøse i forhold til vores kunder, vores forretning og vores faglige
kvalitet. Vores unikke kompetence er, at vi udvikler ledelser og ledere til at skabe stærke og holdbare
resultater, og vores holdning er, at ingen organisation fungerer bedre end sin ledelse og sine ledere.
Vores konsulentteam består af engagerede og højtuddannede medarbejdere, der alle har mange års
erfaring med ledelses- og organisationsudvikling. Når vi skal beskrive os selv, gør vi det ofte ved at
sige, at vi er de mest forretningsdrivende psykologer og de mest empatiske ledelseskonsulenter.
Interesseret?
Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du ringe til Lone Thornberg på 30 62 79 02 – eller send en
kort ansøgning med CV og relevante bilag til info@summitconsulting.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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