
Jobbet består i at skabe varige jobs ved at etablere 
og vedligeholde virksomhedskontakter, samt at 
vejlede og motivere vores jobkunder. Dine 
arbejdsopgaver indebærer blandt andet at:

• Opsøge virksomheder, kommuner, jobcentre mv.
og skabe netværk

• Skabe det rette match imellem førtidspensionist
og virksomhed

• Etablere jobs til førtidspensionister
• Tilrettelægge individuelle vejledningsforløb
• Følge op og evaluere på ansættelsesforløb
• Varetage administrative arbejdsopgaver

Personlige og faglige krav
Din uddannelse er ikke afgørende, men du kan for 
eksempel være samfundsvidenskabelig, have en 
erhvervskandidat eller en uddannelse i idræt eller 
kommunikation.

Der er høje dokumentationskrav til Jobbankens 
arbejde og resultater. Derfor er det vigtigt, at du er 
resultatorienteret og kan arbejde struktureret, mål-
rettet og selvstændigt. Derudover forventer vi, at du:

• Kan etablere tillidsfuld kontakt, kommunikation

og samarbejde
• Ser muligheder frem for begrænsninger
• Udtrykker dig klart og forståeligt i tale og skrift
• Har empati og en god social forståelse
• Er positiv og åben overfor dine omgivelser
• Har gennemslagskraft og er psykisk robust
• Er selvstændig og fleksibel

Vi tilbyder
• Fast stilling på 37 timer/ugen inklusiv

frokostpauser og en attraktiv pensionsordning
• Fleksible rammer og stor indflydelse på arbejdet
• Engagerede og dygtige kollegaer og ledelse
• Faglig udvikling og mulighed for efteruddannelse
• Centralt beliggende arbejdsplads

Ansøgning
Send ansøgning (maks. 1 side) og CV vedlagt 
relevante bilag senest mandag d. 28. feb. 2019 til 
souschef Tobias Effersøe på mail: te@job-banken.nu. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Tobias Effersøe på T: 8621 3064. 

Tiltrædelse hurtigst muligt 

Jobbanken søger en virksomhedskonsulent og vejleder til vores afdeling 
i København. Du vil indgå i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats 
rettet mod at hjælpe psykisk sårbare førtidspensionister med at få en 
fod indenfor på arbejdsmarkedet. Du er med til at skabe nye løsninger og 
muligheder i en tid med velfærdsmæssige udfordringer.

Herning: Nygade 4 | 7400 Herning
Aarhus: Revalgade 1 | 8000 Aarhus C 
København: Nyhavn 4 | 1051 København K

Fuld tid

Virksomhedskonsulent 
og vejleder til innovativ NGO




