Chefkonsulent til det specialiserede voksenområde
Rådgivning, implementering, kompetenceudvikling og projektledelse

Kan du få praksis til at flytte sig?
Type2dialog søger ny kollega
I Type2dialog hjælper vi kommuner, regioner og andre aktører med at skabe udvikling på social- og
sundhedsområdet. Lige nu søger vi en dygtig kollega med et godt kendskab til voksensocialområdet.
Stillingen er fuldtids og til besættelse pr. 1. august 2021.

Vi har spændende projekter i gang og søger en kollega med kernekompetencer fra det specialiserede
voksenområde, som ser recovery-orienteret rehabilitering som et naturligt afsæt for at udvikle fremtidens
socialområde. Afhængig af din profil kan eksempler på opgaver være:
•

Rådgivning om socialfaglig dokumentation

•

Udvikling og rådgivning omkring sammenhængende indsatser og én plan

•

Analyser og evaluering af socialfaglig praksis og udvikling af denne

•

Undervisning på kompetenceudviklingsforløb

•

Supervision i praksis og sparring på socialområdet

•

Udvikle og sælge rådgivningsydelser på området og øge Type2dialogs netværk

•

Bidrage til at vi fortsat er nationale frontløbere på det specialiserede voksenområde

Om dig
Du kommer formentlig fra en stilling, hvor du selvstændigt har løftet ovenstående opgaver og har det godt
med at planlægge og udvikle de opgaver som du er med i. Det kan være som selvstændig konsulent på
området eller som konsulent eller leder i en kommune. Du betragter dig selv som meget vidende på
området og har god erfaring med:
•

At indgå naturligt i en rolle, hvor du rådgiver andre

•

At opbygge en stor forståelse for den kommunale organisering og kan se sammenhænge fra
udfører til myndighed og fra drift til styring.

•

Konsulentrollen og dertilhørende opgaver

•

At sælge ydelser eller har mod på at prøve det af med støtte fra dine kollegaer

•

Du er en holdspiller, der har fokus på, at din vigtigste opgave er at spille din kunde god

Du har gennem dit virke opbygget en stor forståelse for den kommunale organisering og kan se
sammenhænge fra udfører til myndighed og fra drift til styring. Derudover er det en fordel hvis du har et
betydeligt netværk i flere kommuner og kan anvende dette i relations byggende salgsarbejde. Du kommer
til at arbejde sammen med andre kollegaer på tværs af social- og sundhedsområdet.
Da vi dækker hele landet med vores konsulentydelser, vil/kan der derfor i perioder være rejseaktivitet til de
kunder der har brug for vores rådgivning.

Om os
I Type2dialog tager vi alle ansvar for helheden ved både at bidrage til virksomhedens økonomi, kvaliteten i
opgaveløsningen og trivslen hos os selv og vores kolleger. Ift. kvalitet er viden i høj kurs, da vi er et
konsulenthus der lever af at sælge viden og vi efterstræber at være de førende på de områder, hvor vi
opererer.

En del af vores konsulenter har en fagprofessionel uddannelse bag sig som farmaceut, sygeplejerske,
terapeut, visitator, psykolog, pædagog eller lignende. Den anden del er managementkonsulenter – typisk
med en DJØF-baggrund og typisk med omfattende cheferfaring. Vores kompetencer er sammensat på
denne måde, fordi vi tror på, at bæredygtig transformation af velfærdsområderne kræver, at man kan
skabe sammenhæng – og det forudsætter en stærk faglighed kombineret med indsigt i kommunal drift,
strategi, styring og ledelse.

Læs mere om Type2dialog på vores hjemmeside her: https://www.type2dialog.dk/ eller på vores LinkedIn
profil her: https://www.linkedin.com/company/type2dialog

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest søndag den 20. juni på job@type2dialog.dk med ”det
specialiserede voksenområde” i emnefeltet.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 25 og 26.

Har du spørgsmål til stillingen eller andet hører vi gerne fra dig. Ring eller skriv til:
Chefkonsulent Britt Lyndgaard på tlf. 20537744 eller mail bl@type2dialog.dk eller
Chefkonsulent Søren Post på tlf. 2396 5736 eller mail spl@type2dialog.dk

