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Studentermedhjælp, der brænder for organisatoriske udviklingsopgaver, søges NU! 
 

 
Om dig: 

• Du brænder for organisationers udvikling og processer, der involverer mennesker og 
menneskelig udvikling 

• Du har øje og begreber for, hvad der sker mellem mennesker, når de arbejder sammen  
• Du skaber tillid og er stærk til både at lytte og spørge 
• Du har et skarpt analytisk blik og kan formidle dine pointer kort og præcist på skift 
• Du kan forstå og rumme høj grad af organisatorisk kompleksitet og kan formidle 

kompleksitet enkelt og forståeligt  
• Du skriver hurtigt på pc – så hurtigt, at du kan få alt med, selvom mange mener noget i 

rummet ☺ 
• Du kan både være analytisk, teoretisk og praktisk og trives i de tre sammenhænge 
• Du læser på universitet eller handelshøjskolen og har relevante fag for ovenstående 
• Du ønsker at udvikle dig i praksis i det organisationspsykologiske og ledelsesmæssige 

felt 
 
Om mig: 

• Arbejder med mange og spændende organisationsudviklingsprocesser i både offentlige 
og private virksomheder. Typisk i længerevarende forløb. Kan være: 

o Ledergruppeudvikling 
o Konflikter og fastlåsthed i organisationer 
o Forretningsudvikling  

• Er hyppigt på farten og sammen med kunderne – og vil gerne have dig med! 
• Er klar til at sparre og udvikle sammen med dig 

 
Om jobbet: 

• Vekslende og varierede arbejdstider – nogen gange rigtig meget, nogen gange 
ingenting. Kræver derfor fleksibilitet. Dette er ikke et studiejob på 15 timer om ugen.. 

• Et job, hvor du lærer en masse! 
• Løn efter aftale og tiltrædelse snarest. 

 
Ansøgning: 

• Send en ansøgning på max ½ side. Jeg behøver ikke et CV, men er nysgerrig på, om du 
kan præsentere dig selv så præcist, at vi skal mødes ☺. Send til mail ovenfor.  


