Ledelseskonsulenter / Associeret partner
Egløkke&Ernst er et konsulenthus, der har specialiseret sig i at arbejde med mindre og
mellemstore virksomheder – ofte ejer ledede. Disse virksomheder har en række fælles
træk, men også mange individuelle forudsætninger. Det skal man navigere i, men vi
forstår at skabe forandring med disse forudsætninger.
Det primære fokus er Produktivitetsforbedringer, der opnås gennem operationelle og
organisatoriske forbedringer i Supply Chain, produktion og salg.
Konsulenternes tilgang er hands on - med praktiske løsninger og resultater.
Forandringsprocessen foregår fra bestyrelseslokalet og hele vejen ud i organisationen.
Og konsulenten er med hele vejen. Sammen med ledelsen skaber vi konkrete og reale
forbedringer direkte på top- og bundlinje.
Vi oplever endnu større efterspørgsel og søger konsulenter, som ønsker at gøre en
forskel og skabe målbare resultater ved at rykke virksomheden fra strategi til
udførelse.
Læs mere på www.egloekke-ernst.dk

Har du ledelseserfaring fra linjen på funktionsniveau eller højere og
søger du nye spændende udfordringer, hvor opgaverne varierer meget
og miljøet skifter ofte? Så kan dette job helt sikkert være noget for dig.
Eller er du ung og ambitiøs og har nogle års erfaring fra supply
chain med et godt teoretisk fundament og et ønske om på
rekordtid at opbygge værdifuld praktisk erfaring? Så venter der
dig en mulighed for at skabe et stærkt fagligt fundament for din
videre karriere.
SOM LEDELSESKONSULENT HOS EGLØKKE&ERNST
kommer du til at arbejde med mange forskellige optimerings- og
forandringsprocesser - primært inden for en samlet supply chain.

Du bliver en del af et team, der arbejder med et dokumenteret metodeværk til
at skabe forandring.
Du får ansvar for egne områder af projektet og arbejder hånd i hånd med
ledelsen og medarbejderne hos kunden om at skabe løsninger og nå de
fastlagte mål.
Du tænker målrettet og resultatorienteret
Din erfaring kan komme mange steder fra, men det er vigtigt at du har en
systematisk tilgang til dine opgaver. Du har gode kommunikationsevner og
forstår at arbejde på et højt professionelt plan. Hvis du er en ung professionel,
lægger vi vægt på, at du forstår at navigerer mellem de mange personligheder
du vil møde på din vej ude hos kunden.
Da vores arbejde foregår hos kunden, er det vigtigt at du er fleksibel og
indstillet på rejsetid eller at bo på hotel i løbet af ugen.
Egløkke&Ernst er åbne for forskellige samarbejdskonstellationer.
Yderligere spørgsmål?
Kontakt Managing Partner Bodil Brodal på telefon 3092 7123. Diskretion og
fortrolighed er en selvfølge.
Send ansøgning samt CV til brodal@brodalsearch.dk hurtigst muligt. Vi
behandler ansøgningerne løbende.

