
SUS søger erfaren konsulent
Konsulent i SUS
Socialt Udviklingscenter SUS er på udkig efter en 
ambitiøs og fagligt stærk konsulent. Ligesom dine ca. 35 nye kolleger 
skal du brænde for at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sår-
bare mennesker. Det skal falde dig naturligt at tage ansvar for kompe-
tent løsning af opgaver og for at bidrage til SUS’ profil som en fagligt 
ambitiøs og nytænkende samarbejdspartner for såvel offentlige som 
private og frivillige aktører. 

Dit job
Du vil arbejde målrettet med at skabe og gennemføre projekter, ind-
satser og konsulentopgaver. Den konsulent, vi søger, skal have solid 
viden om og erfaringer med at tilrettelægge, facilitere og skabe gode 
rammer for udviklings- og samarbejdsprojekter mellem aktører fra 
forskellige sektorer. Det er nødvendigt, at du også er en habil kommu-
nikator både mundtligt og skriftligt. SUS’ opgaver og projekter ligger 
hovedsagligt indenfor social-, sundheds- og/eller beskæftigelsesom-
råderne, derfor skal du have solid erfaring indenfor mindst et af disse 
felter, men du skal også kunne se, hvordan du kan bidrage indenfor et 
eller flere af SUS’ temaområder.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte: 

   •  Ledelse  og gennemførelse af udviklings- og 
       samarbejdsprojekter. 
   •  Ledelse og gennemførelse af analyse-, udrednings- og 
       evalueringsopgaver.
   •  Tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer, 
        workshops, netværksmøder etc. 
   •   Udvikling og formulering af projektideer, herunder  
        udarbejdelse af ansøgninger og budgetter.
   •   Udvikling og vedligeholdelse af SUS’ netværk blandt 
        praktikere, forskere og opdragsgivere.

Din person
Du er en erfaren konsulent med minimum 5 års erfaring fra en 
lignende stilling. Dine samarbejdskompetencer er stærke, og det vil 
både samarbejdspartnere og kolleger i projektteamet kunne mærke. 

Du er struktureret, kreativ og gerne både analytisk og skævt tænkende. 
Og så har du lyst til at arbejde i en organisation, der bruger leg som 
motor i arbejdet. 

Vi forestiller os at du har følgende profil:

   •  Du har en uddannelse på kandidatniveau og minimum 
       5 års erfaring. 
   •  Du har et fagligt højt ambitionsniveau og er kendt for at 
       skabe resultater.
   •  Du kan omsætte problemstillinger fra praksis til 
       resultatorienterede og nytænkende indsatser og 
       projektansøgninger.
   •  Du har erfaring med og mestrer en projektorienteret 
       arbejdsform.
   •  Du er en solid kommunikator både skriftligt og mundtligt, 
       og er trænet i formidling til forskellige målgrupper. 

Vi tilbyder
En stilling i en organisation med højt til loftet, et unikt kollegialt miljø, 
et højt ambitionsniveau og stærke værdier. 

Stillingen er i første omgang et barselsvikariat frem til 1. juli 2016.  
Afhængigt af opgaver og præstation er der mulighed for, at ansæt-
telsen kan fortsætte derefter.  Arbejdsstedet er København K.  
Stillingen er på fuldtid, og rejseaktivitet kan forekomme i begrænset 
omfang. Løn aftales på baggrund af dine kompetencer og kvalifika-
tioner. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Ansøgning
Vi opfordrer ansøgere til at hente mere viden på www.sus.dk.  

Ansøgningsfristen er 16. oktober kl. 12. Ansøgning sendes pr. mail til 
ktc@sus.dk. Samtaler forventes afholdt 21. oktober (1. runde) og 27. 
oktober (2. runde). Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved 
henvendelse til vicedirektør Elsebeth Kirk Muff på telefon 4058 5299.


