TeamArbejdsliv søger erfaren konsulent
TeamArbejdsliv løser opgaver inden for psykisk arbejdsmiljø, trivsel og social kapital/relationel
koordinering. Vi har forsknings- og udviklingsprojekter, vi evaluerer og udreder, og vi er virksomhedskonsulenter og autoriseret som arbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område.
Vores mission er, at bidrage til at mennesker trives og udvikles på deres arbejde, og vi ser et velfungerende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på tværs i organisationen som afgørende for udvikling af sunde, effektive og kvalitetsskabende arbejdspladser.
Med dette som udgangspunkt ønsker vi at ansætte en erfaren konsulent med kompetencer inden for
ledelse og samarbejde og gerne med viden om psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet.
TeamArbejdsliv har i de seneste år satset på at udvikle kompetencer inden for måling og udvikling af
relationel koordinering i organisationer, og har for nylig fået licens til at benytte et web-baseret redskab til undersøgelse af relationel koordinering på offentlige og private arbejdspladser i Danmark. Du
vil som en del af dit arbejde blive ansvarlig for videreføring af denne satsning.
Du skal løse opgaver som virksomhedskonsulent og skal selv kunne deltage i at opsøge og udvikle nye
opgaver. Det vil være en fordel, at du har netværk inden for ledelse, HR og arbejdsmiljø.
Du har
-

En relevant uddannelsesmæssig baggrund og minimum 5 års erfaring.
Solid erfaring med udvikling af ledelse og samarbejde.
Interesse for og gerne erfaring fra arbejde med relationel koordinering i organisationer.
Erfaring med brug af kvantitative data som udgangspunkt for indsatser

Dine arbejdsopgaver vil kræve, at du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Vi
arbejder ofte flere konsulenter sammen på vores opgaver.
Stillingen er på fuld tid og med forventet ansættelse 1. august 2015. Lønnen følger vores interne lønaftale, der lægger sig op ad DJØF-overenskomsten med staten. Der er på sigt mulighed for at indgå i
partnerkredsen.
Ansøgning og yderligere informationer
Ansøgning skal sendes pr. mail senest 15. maj 2015 til kontakt@teamarbejdsliv.dk
Yderligere informationer vedrørende stillingen:
Karen Albertsen, tlf. 25 53 01 19
Inger-Marie Wiegman, tlf. 29 84 01 64
Ansættelsessamtaler vil finde sted i starten af juni 2015.
Om TeamArbejdsliv
TeamArbejdsliv består aktuelt af 12 akademiske medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige
baggrunde, 1 praktikant og et varierende antal studentermedhjælpere.
Vi har en spændende og travl hverdag i et godt socialt miljø, hvor engagement både er en forudsætning og et resultat. Som virksomhed lægger vi vægt på kvalitet i opgaveløsningen og fælles faglig sparring og udvikling.

