Udviklingskonsulent
Tolkdanmark ApS, Rødovre
Vi søger en udviklings- og forretningsorienteret person, som kan understøtte ejerkredsen og ledelsen med
den fortsatte udvikling af Tolkdanmark.
Om os
Tolkdanmark er en større sprog – og kommunikationsvirksomhed, der leverer tolkeydelser til kommuner,
regioner og private virksomheder. Hos Tolkdanmark sætter vi en stor ære i at give vores kunder og
tilknyttede tolke den bedst mulige tolkeservice. Kulturen i Tolkdanmark er åben og præget af en
dialogbaseret ledelsesstil. Der er kort afstand mellem medarbejdere og ledelse, hvor alle indgår i et
uformelt og dynamisk samspil. Tolkdanmark er en del af en koncern, der består af flere virksomheder.

Din rolle
Som udviklingskonsulent vil du indgå i et tæt samarbejde med ejerkredsen og ledelsen. Det bliver din
primære opgave at holde overblikket, se detaljerne og vise resultater. Vi ser gerne følgende kvaliteter i dig:


Du griber ideerne, udarbejder strategierne- og foretager de økonomiske beregninger på
bæredygtigheden af de enkelte ideer.



Du har en god økonomisk forståelse, og kan supportere forretningen i form af analyser, forklaringer
og procesoptimering.



Du er god til hurtigt at sætte dig ind i nye forretningsområder, og har en høj grad af analytisk sans
samt en stor økonomisk forståelse.



Du har fingeren på pulsen, og forstår hvordan moderne teknologi kan understøtte
forretningsmodeller.



Nyuddannede akademikere er meget velkomne til at søge.

Om dig
Jobbet kræver at du:
Er strategisk og kommercielt tænkende. Er selvstændig og struktureret. Har lyst til at arbejde med nye ideer
fra idé-udvikling til konkrete projekter og nye forretningsområder. Har et højt energiniveau og stort
personligt drive. Har en relevant akademisk uddannelse. Ligeledes forventes det at du har en god ITforståelse.

Andet
Din arbejdsplads vil være i Rødovre, centralt placeret i forhold til offentlig transport. Der er tale om en
fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår aftaler vi individuelt.
Spørgsmål til jobbet kan du stille udviklingskonsulent/projektleder Benjamin Abert på e-mail til
ba@tolkdanmark.dk eller på telefonnummer +45 25973638. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, og
ønsker at stillingen tiltrædes hurtigst muligt. Send din ansøgning og CV senest d. 31.03.2019 på mail til
job@tolkdanmark.dk og markér venligst ”udviklingskonsulent” i emnefelt.

