Konsulent til sundheds- og ældreområdet med speciale
i værdighed og rehabilitering
Rådgivning, implementering og projektledelse

Type2dialog søger ny kollega
Type2dialog er en mindre rådgivningsvirksomhed med speciale i at understøtte kommunale og regionale
organisationer på social-, sundheds- og ældreområdet i, at sikre høj kvalitet og effektivitet i kerneopgaven.

Vi løser mange opgaver indenfor ældreområdet, hvor vi bl.a. arbejder med rådgivning, analyser,
kompetenceudvikling, supervision, adfærdsdesign og implementering omkring værdighedskultur,
rehabilitering, demens, medicinhåndtering, tilsyn, mv.

Vi har spændende projekter i gang på sundheds- og ældreområdet, og søger derfor en ny kollega med viden
og erfaring i at understøtte organisationer, medarbejdere og ledere der arbejder med at skabe en hverdag
med tryghed og livskvalitet for borgerne. Vi søger derfor dig der ser arbejdet med værdighedskultur og
rehabilitering, som et naturligt afsæt for at udvikle fremtidens velfærdsområder. Helt konkret vil en del af
dine opgaver bl.a. blive:
•

Rådgivning omkring det at arbejde med personcentreret omsorg, værdighed og rehabilitering på
ældreområdet

•

Analyser og evaluering af praksis på sundheds- og ældreområdet, samt udvikling af denne

•

Undervise, formidle og inspirere på kompetenceudviklingsforløb

•

Supervision i praksis og sparring på ældreområdet

•

Udvikle og sælge rådgivningsydelser på området og øge Type2dialogs netværk

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 en del af. 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:
•

demensområdet og personcentreret omsorg

•

at vende udadreagerende adfærd til en læringssituation, der kan gavne både den enkelte borger og
medarbejdernes arbejdsmiljø

•

undervisningserfaring og gerne kendskab til voksenpædagogik, transfer og Cooperative learning

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.

Vores forretning vokser fortsat og til vores forretningsområde ”sundhed og ældre” søger vi nu en
konsulent, der har lyst til at være en del af den videre udvikling i et innovativt vækstteam. 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 inden d. 28. maj på job@type2dialog.dk med
”værdighedskonsulent” i emnefeltet.

Har du spørgsmål til stillingen eller andet hører vi gerne fra dig. Skriv eller ring til:
Chefkonsulent og lead på området Kristine Backholm kb@type2dialog.dk tlf. 2384 6922.

