Konsulent – industri
– København
Er industrien i Danmark din hjemmebane, og har du vilje og
evne til at forbedre erhvervslivets vilkår?
Så er denne stilling noget for dig.
TEKNIQ Arbejdsgiverne har brug for en dygtig konsulent til at styrke
industriens vilkår. Som vores nye konsulent får du ansvaret for at udvikle
TEKNIQ Arbejdsgivernes viden indenfor industrien og i samarbejde med
dygtige og engagerede kolleger at udfolde denne viden til gavn for vores
medlemmer.
Stillingen:
For TEKNIQ Arbejdsgiverne søger vi en dygtig konsulent, der vil være med
til at præge lovgivningen og den politiske dagsorden inden for industrien.
Dit arbejde skal bidrage til at sikre TEKNIQ Arbejdsgiverne bedst mulig
indflydelse på forhold, regler og rammer af betydning for industrien og på
den baggrund uddrage og formulere TEKNIQ Arbejdsgivernes holdninger
og budskaber på området
Formidling spiller en fremtrædende rolle i jobbet, og det forventes, at du
bidrager til artikelskrivning, til presseinput, samt forestår præsentationer
på møder og lignende.
Blandt øvrige opgaver hører samarbejde med en række brancheaktører,
skabelse af netværk og at bidrage med initiativer overfor medlemskredsen.
Der er tale om en stilling, hvor du kan få indflydelse på, hvordan industrien
udvikler sig fremadrettet, så det er vigtigt, at du har lyst til at gøre en
forskel.
Vi forestiller os, at:
»	Du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller anden
relevant uddannelsesbaggrund.
»	Du har erfaring med arbejdet som konsulent f.eks. via ansættelse
hos en myndighed, en organisation eller en virksomhed.
»	Du har solidt kendskab til industriområdets rammevilkår, samt tekniske
områder som certificering, kvalitetsstyring og maskinområdet.
»	Du har politisk tæft.
»	Du har kendskab til politiske beslutningsprocesser – evt. også på
EU-plan.
»	Du kan skrive og formulere dig på skrift og i tale.
»	Du sætter pris på et godt og åbent arbejdsmiljø med en positiv og
konstruktiv omgangstone.
Som led i arbejdet vil du deltage i møder med andre organisationer,
myndigheder og virksomheder, så du trives i en stilling med et meget
bredt og forskelligt kontaktnetværk på tværs af hele branchen, både i
forhold til vores medlemmer, men i høj grad også til politiske spillere.
Vi lægger vægt på, at du evner at lytte og er god til at arbejde med
mennesker, samt du besidder en naturlig pondus og en faglig ballast,
der skaber respekt om dit arbejde. Dine menneskelige egenskaber,
samarbejdsevner og ikke mindst forhandlingsevner, vil være afgørende
for din succes i stillingen.
Vi tilbyder:
»	Udfordrende opgaver i en branche i stærk udvikling.
»	Et spændende og alsidigt job i en organisation med ambitioner, hvor
du vil få mulighed for at præge udviklingen af din egen arbejdsplads og
hverdag.
»	Dygtige og målrettede kolleger.
»	Udstrakt ansvar.
»	Løn, der matcher dine kvalifikationer.
Organisationen har lokationer i både Glostrup og Odense. Dit primære
arbejdssted vil være Glostrup.
Om TEKNIQ Arbejdsgiverne:
TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for
installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er
vi den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen.
TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer en branche, hvor innovation,
uddannelse og kvalitetssikring spiller en stor rolle. Det er vores mål at
fastholde positionen som landets mest kompetente partner, når det
gælder emner, der har med vores medlemmers interesser eller arbejdsområder at gøre.
Kort sagt: TEKNIQ Arbejdsgiverne sidder med ved bordet i rigtig mange
sammenhænge, og organisationen bliver helt naturligt inddraget de
steder, hvor vi i kraft af vores viden om overordnede virksomhedsforhold
og specifikke tekniske installationsforhold kan bidrage med synspunkter
og holdninger.
Læs mere på www.tekniq.dk
Ansøgning:
Hvis du er interesseret i ovenstående, så send en e-mail med din
ansøgning og CV, som vedhæftede filer på mail kd@profilsearch.dk
Ønsker du yderligere information om virksomheden og om stillingen,
er du velkommen til at kontakte personalekonsulent Kim Devantier
på tlf. 20 21 89 09.

