PRAKTIKANT SØGES

VIL DU VÆRE MED TIL AT FORLØSE
POTENTIALE OG UDVIKLE
ORGANISATIONER?
Start din karriere som konsulent

Som praktikant i UKON får du et indblik i, hvad det vil sige at
være konsulent i et landets førende
organisationspsykologiske konsulenthuse. Du skal derfor
ikke kun observere, men også prøve kræfter med at agere
konsulent i forskellige regi.
Skræddersyet praktikforløb
Vores mål er, at du får et fantastisk praktikforløb!
Du bliver fra dag ét en del af UKONs strategiske arbejde, og
gennem tæt samarbejde med din supervisor får du
skræddersyede opgaver, som er meningsfulde for både dig
og UKON – Du står aldrig alene. Du bliver en værdifuld
spiller, hvor der er gode rammer for nytænkning og
udvikling, men også plads til at afprøve og omsætte teori til
praksis.
Konkret kommer du til at:
Få ansvar for dit eget projekt, som du selv tilrettelægger
i samarbejde med din supervisor og UKONs ledelse.
Bidrage til design, udfoldelse og facilitering af
udviklingsforløb for ledelsesteams og medarbejdere.
Tage del i strategiske indsatser, som øger
kendskabsgraden af UKON i Danmark og verden.
Bidrage til mange forskellige opgaver og skal være klar
til at give en hjælpende hånd på kontoret – med stort
som småt.
Vi tilbyder dig:
Et arbejdsmiljø med fokus på kvalitet og fællesskab,
hvor faglig udvikling prioriteres højt.
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 får adgang til viden og metoder baseret på den
nyeste forskning indenfor vores felt.

Hvem er du?
Du studerer Cand.merc, Cand.psyk.
eller lign. uddannelse, og er på udkig
efter en praktikplads i efteråret
22/foråret 23.
Du har et stærkt teoretisk fundament
indenfor strategi, ledelse og
organisationsudvikling – og du har
gode resultater fra dit studie.
Er hjælpsom, nysgerrig,
samarbejdsorienteret og har mod på
at udvikle UKONs forretning og dine
egne kompetencer.
Om os:
I UKON samarbejder og rådgiver vi om
ledelse og organisationsudvikling. Vi har
over 25 års erfaring med
udviklingsprocesser for danmarks største
og mindste organisationer og
menneskene i dem.
Du kan læse mere om os på: www.ukon.dk
Lokation:
UKON, Brendstrupgårdsvej 13, 2 sal. 8200
Aarhus N
Praktisk:
Stillingen er i udgangspunktet fuldtid med
en vis fleksibilitet.
Ansøgning og spørgsmål vedr.
praktikpladsen rettes til:
Kommunikationskonsulent Camilla
Lauenborg, cl@ukon.dk / mobil: 24496312

