
Er du erfaren
ledelseskonsulent?
Er du klar til dit
næste udviklingsryk?

Læs mere på næste side og på vores
hjemmeside: 
https://ukon.dk/job-hos-ukon

Vi søger to dygtige kollegaer,
som vil være med til at bidrage
til UKONs fællesskab og vækst. 

Bliv del af et fagligt stærkt

konsulenthus i rivende udvikling



Hos UKON kommer du til at arbejde med en bred vifte af kundeopgaver
fra udvikling af hele organisationer, til ledelsesudvikling, udvikling af
ledelsesteams og individuelle coachingforløb.
Du bliver del af et team af dybt passionerede organisationskonsulenter
med forskellige baggrunde, der er optaget af at gøre en forskel for
kunderne og for hinanden.
Du bliver del af en kultur, hvor kontinuerlig udvikling af vores fælles og
individuelle konsulentfaglighed prioriteres højt. 
Du får adgang til viden og metoder baseret på den nyeste forskning
indenfor vores felt.
Du kommer til at bidrage til interne udviklingsprojekter, som giver dig
mulighed for at præge retningen for UKON og styrke din egen
konsulentfaglighed.

Du er fagligt og personligt ambitiøs, har hold om din konsulentfaglighed
og dig selv.
Du har mindst 5 års konsulenterfaring, gerne suppleret med
ledelseserfaring.
Du kan arbejde med strategi og organisation i sammenhæng med
udvikling af den enkelte leder, relationerne og teamet.
Du har et stærkt professionelt netværk og en udviklet evne til at
samarbejde med kunden – du trives med at forme muligheder til
værdiskabende designs og opgaver.
Du motiveres af et forpligtende og gensidigt lærerigt samarbejde, internt
og ude ved kunderne – samtidig med, at du trives med at løse opgaver på
egen hånd.  
Du er en stærk akademisk kandidat og har løbende arbejdet med at
skærpe din konsulentfaglighed.

UKON er et af de største
organisationspsykologiske og
forskningsbaserede konsulenthuse i
Danmark. Vi arbejder med
organisations- og ledelsesudvikling i
både offentlige og private
virksomheder – i øjenhøjde med både
topledelse, mellemledere og
specialister. 

Vi er i stærk udvikling, hvorfor vi søger
to dygtige kollegaer, som vil være
med til at bidrage til UKON’s
fællesskab og vækst. 

BLIV DEL AF ET
FAGLIGT STÆRKT
KONSULENTHUS 

HVORFOR UKON?

ANSÆTTELSE

Ansættelsessted er vores kontor i
Aarhus. 
Vi arbejder alle hos kunder i hele
Danmark.

OM OS

Vi er 15 konsulenter med solid
rådgivnings-, proces- og
ledelseserfaring.

Vi er ambitiøse, både hvad angår
kvaliteten i vores opgaver, udviklingen
af vores forretning og faglighed. Vi
vægter værdien af at have et firma med
stærk intern sammenhængskraft.

JOBUKON

ANSØGNING OG
SPØRGSMÅL

Adm. Direktør, Jette Lindhard
jl@ukon.dk / 51202021

Direktør, Palle Weinreich                                                    
pw@ukon.dk / 51359440 

HVORFOR DIG?
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