Søg uopfordret som konsulent
Vi har valgt en vej, der forpligter os til at ansætte de bedste konsulenter
- Er du én af dem?
I Peak Consulting Group ansætter vi management konsulenter, der kan varetage store projekter og forretningstransformationer for de største offentlige organisationer og top
100 virksomheder.
Blandt vores specialer er rådgivning, kompetenceudvikling
og bemanding indenfor:
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Projektledelse af digitaliserings- og it-projekter
Projektledelse af forretningsprojekter
Agile transformationer
Opstart og ledelse af programmer
Bedre beslutninger gennem porteføljestyring
Forandringsledelse og gevinstrealisering
Sourcing og anskaffelser
IT Service Management og sikkerhed

Kunderne

De krav vi møder fra kunderne er:

›› Erfaring fra samme eller beslægtet industri.
›› Dokumenteret erfaring med at løse tilsvarende opgaver
på samme niveau indenfor en kort årrække.

›› Alle nødvendige certificeringer på plads.
Vores kunder i den offentlige sektor er i overvejende grad
indenfor SKAT, Sundhed, Forsvar og Justits.
I den private sektor er det hovedsageligt kunder fra top 100
virksomheder primært indenfor forsikring og pension og sekundært indenfor life science, energi, it, transport og handel.
Størstedelen er beliggende i hovedstadsområdet, hvor opgaverne altid løses on-site.

Den kommercielle del

Det kommercielle ansvar herunder salg er overladt til vores
Client Directors, så kunderne ved, at du er til for dem.
Til gengæld forventer vi, at du som konsulent klokkeklart
kan formidle din kunnen og viden på skrift og i tale, samt
dokumentere dine erfaringer, så der ikke er den mindste
tvivl om match for vores kunder, når vi bringer dig frem som
vores specialist.

Vil du være en del af Peak?

Vi ansætter kun de dygtigste, og det betyder, at vi kun tilbyder
én ud af 100 konsulenter arbejde.
Vi ansætter ikke til bænken, det ville være kedeligt for begge
parter. Det er derfor vigtigt, at dine faglige kompetencer og
industrierfaringer matcher karakteristika på de opgaver, vi
har på vej ind.
I Peak har vi kun chefkonsulenter. Alle vores konsulenter
har mindst 10 års erfaring indenfor de fagspecialer, som vi
arbejder indenfor (se Peaks faglige ståsted).
Vores konsulenter er jordnære, lyttende og indsigtsfulde rådgivere og samarbejdspartnere for kunderne.
De har løst store, komplekse opgaver i mindst tre forskellige
top 100 virksomheder eller største offentlige organisationer
indenfor de sidste 10 år og har oparbejdet en ”konsulentprofil”, som er vant til at agere i forskellige miljøer og kontekster.
Et fagligt hus
Vi er Danmarks højest certificeret konsulenthus med egen
kursusafdeling og går selvfølgelig meget op i, at konsulenternes kompetencer udvikles løbende gennem efteruddannelse,
kurser, deltagelse i netværk, certificeringer og lignende.
Vi er delt op i forskellige faggrupper, som mødes til faglige fredage, hele konsulentdage, tværfaglig fordybelse og
gå-hjem-inspirationsmøder.
Vores måde at omgås hinanden og samarbejdet på kryds af
faggrupper fungerer rigtig godt. Vi sætter en ære i at lytte,
være jordnære, fordomsfrie og usnobbede.
Derudover holder vi nogle super gode sociale aktiviteter,
arrangementer og fester, hvor både konsulenter, deres bedre
halvdele og resten af familien kan deltage.
Det er ikke uden årsag, at vi er en af Danmark bedste arbejdspladser, og er certificeret Great Place To Work 2018.
Alt sammen er med til at udfordre konsulenterne fagligt og
personligt, og holde dem motiveret til at være ansat i Peak
Consulting.

Er vi dit næste match

Ansøgning og projekt-CV sendes til job@peakconsulting.
dk. Det skal fremgå tydeligt af begge dokumenter, hvor i
vores forretning du passer ind og hvorfor.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Britt Falk, rekruttering: 53 78 00 93

