Chefkonsulent
Maximize Consult er et netværk af ekspertkonsulenter, som specialiserer sig inden for it-program- og projektledelse samt
optimering af it-driften. Vi leverer procesoptimering til kunderne inden for disse hovedydelser via vores dygtige og erfarne
konsulenter og er blandt de forreste på kvalitet. Vi oplever stigende efterspørgsel og ønsker derfor at udvide forretningen
med ansættelse af en chefkonsulent.
Jobbet
Vores kommende chefkonsulent får ansvar for salg af management- og konsulentydelser i Maximize Consult, hvor du skal
udbygge vores eksisterende forretningsområder.
Med ansvar for salg skal du således:
•
•
•
•
•

Identificere og kontakte potentielle kunder
Afdække kundernes behov og udarbejde løsninger og tilbud
Igangsætte, bemande og følge op på løsningerne og ydelserne hos kunderne
Afslutte og evaluere opgaverne positivt
Vedligeholdelse og servicering af din kundeportefølje

Målet er at gøre forretningsområderne til en større del af den samlede forretning, hvilket sker gennem øget salg og ikke
mindst gennem gode leverancer, som løbende evalueres.
Hvad har du med dig
Der er flere mulige tilgange til jobbet. Den ideelle profil er enten en erfaren chefkonsulent på området eller en
juniorkonsulent, på
. vej op. Vi foretrækker, at du har dit udgangspunkt i en akademisk uddannelse og desuden et vist
branchekendskab. Det er væsentligt at have entreprenør- og holdånd og lysten til at få et selvstændigt resultatansvar på
højt niveau. Har du et solidt netværk er det selvfølgelig en fordel.
Som person er du udadvendt og tager initiativ. Du besidder empati og er god til at skabe kontakt og relationer til kunder
såvel som konsulenter. Du planlægger og driver dine opgaver i mål og sikrer, at leverancen lever op til kundernes
forventninger. Du overholder således loyalt og troværdigt dine deadlines og aftaler over for kunder samt interne og
eksterne samarbejdspartnere. Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk i skrift og tale.
Vi tilbyder:
Et godt navn i markedet for proces- og forretningsoptimering. En lille organisation med en samarbejdsform, hvor vi tror på,
at den bedste løsning og det bedste koncept skabes sammen med kunden. Du kan være med til at udvikle nye
forretningsområder samt udbygge et netværk af ekspertkonsulenter, som hver især har deres faglige dybde inden for de
områder, som de hjælper kunderne med i praksis.
Interesseret?
Har du spørgsmål eller ønsker at gå i dialog om denne mulighed, kan du kontakte Mette Dal Pedersen. CV/ansøgning skal
sendes hurtigst muligt på mdp@maximizeconsult.dk.
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