
 
 

Er du X’et i ovenstående ligning? Så har SUS et job til dig, og vi garanterer, at du 
ikke kommer til at kede dig! 
 
Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. Vi udvikler og samarbejder om 
projekter og indsatser, der bidrager til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker og et godt 
arbejdsmiljø for medarbejdere. Vi søger en erfaren chefkonsulent og tilsvarende konsulent med solid viden om og 
erfaringer fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne. Opgaverne vil hovedsageligt være inden for disse 
områder, men du skal også kunne se dig selv i andre af SUS’ mange og forskelligartede projekter og aktiviteter. 
 

Vores to nye kolleger skal have lyst til at engagere sig og til at tage ansvar for kompetent løsning af opgaver og 

udvikling af SUS’ profil som en fagligt ambitiøs og nytænkende samarbejdspartner for såvel offentlige som private 

og frivillige aktører.  
 

Opgaverne vil blandt andet omfatte:  

 Ledelse af udviklings- og implementeringsprojekter.  

 Ledelse af analyse, udrednings- og evalueringsopgaver. 

 Tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser med brug af fx surveys, interviews, 
målgruppeanalyser etc.  

 Planlægning og gennemførelse af formidlings- og uddannelsesaktiviteter. 

 Udvikling og formulering af projektideer, herunder udarbejdelse af ansøgninger og budgetter. 
 Udvikling og vedligeholdelse af SUS’ netværk blandt praktikere, forskere og opdragsgivere 

 

Vi forventer: 

 At du har en uddannelse på kandidatniveau og minimum 5 års erfaring – for chefkonsulenten gerne som 
leder fx i den kommunale verden. 

 At du har et fagligt højt ambitionsniveau, er metodestærk og kendt for at skabe resultater. 

 At du kan omsætte problemstillinger fra praksis til resultatorienterede og nytænkende indsatser og 
projektansøgninger. 

 At du har erfaring med og mestrer en projektorienteret arbejdsform. 

 At du har stærke samarbejdskompetencer, som både kommer til udtryk i projektteamet og overfor 
eksterne samarbejdspartnere. 

 At du har flair for at formulere dig både skriftligt og mundtligt, og er trænet i formidling til forskellige 
målgrupper – fx brugere, medarbejdere, og ministerier. 

 At du er selvkørende og har et bredt fagligt netværk. 

 At du er udadvendt og har lyst til at arbejde i en organisation, der bruger leg som motor i arbejdet.  

 At du vil bidrage aktivt til den løbende udvikling af SUS’ kultur, metoder og forretningsområder.    
 
Vi opfordrer ansøgere til at hente mere viden på www.sus.dk.   
 
Stillingerne er på fuldtid, og rejseaktivitet kan forekomme i begrænset omfang. Løn aftales på baggrund af dine 
kompetencer og kvalifikationer. Tiltrædelse 1. juni 2014.  
 
Ansøgningsfrist: 11. april kl. 12. Ansøgning sendes pr. mail til ktc@sus.dk. Mærk venligst din ansøgning med hhv. 
chefkonsulent eller konsulent. Samtaler forventes afholdt 22. april (1. runde) og 28. april (2. runde). 
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til vicedirektør Elsebeth Kirk Muff på telefon 4058 
5299 eller projektchef Jesper Henriksen på telefon 6028 0945 . 
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