
Er du vores nye 
kollega?

Connector søger to nye kolleger - en til  
ledelses- og organisationsudvikling og en 
til strategi- og forandringsprocesser
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Er du optaget af bedre 
ledelse og større 
sammenhæng i den 
offentlige sektor?

Har du lyst til at være en del af et konsulenthus i 
vækst, hvor du får en høj grad af frihed og 
attraktive udviklingsmuligheder?

Vi søger efter to nye kolleger med en stærk faglighed og solid 
erfaring inden for ledelses- og organisationsudvikling og 
indenfor strategi-, forandrings- og implementeringsprocesser. 

For begge profiler gælder det at:

• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og er 
fagligt velforankret

• Du har minimum 5 års relevant erfaring som konsulent. Det er 
et plus hvis du allerede har erfaring som ekstern konsulent, 
hvis du har ledelseserfaring og har arbejdet i den offentlige 
sektor

• Du er en dygtig proceskonsulent, facilitator og underviser

• Du er analytisk stærk og en skarp formidler såvel skriftligt som 
mundtligt

• Du har lyst til at arbejde med en bred vifte af udviklings- og 
forandringsprocesser i store politisk ledede organisationer - i 
tæt samarbejde med dygtige kolleger

Læs mere om de to profiler nedenfor.
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Chefkonsulent til ledelses- og 
organisationsudvikling

Vi søger en erfaren chefkonsulent, der brænder for 
ledelses- og organisationsudvikling og som vil være 
med i videreudviklingen af vores kunder og af 
Connector. 

Sammen med dygtige kolleger får du ansvar for at 
sælge, designe, facilitere og drive ledelses- og 
organisationsudviklingsforløb for store offentlige 
organisationer. Det kan være i form af 
ledelsestalentudvikling, udviklingsforløb for etablerede 
ledere og som målrettede udviklings-, coaching- og 
sparringsforløb for ledelsesteams og ledere. 

Du er formentlig uddannet inden for organisations-
/erhvervspsykologi og har et godt kendskab til teori, 
værktøjer og metoder indenfor ledelsesudvikling, 
ledelsesgrupper og forandringsprocesser i politisk 
styrede organisationer.
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Eksempler på ledelses- og 
organisationsudviklingsopgaver

• Ledelsesudvikling i staten - en del af PLUS 
programmet

• Ledertalentudviklingsprogrammer i både 
statslige og kommunale organisationer

• Ledelsesudviklingsforløb i styrelser, regioner, 
kommuner og på universiteter

• Udvikling af ledelsesgrundlag og værdibaseret 
ledelse

• Udviklingsforløb for ledelsesteams i staten eller 
på de store velfærdsområder i kommunerne

• Coaching af ledere og ledelser



Chefkonsulent til strategi- og 
forandringsprocesser
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Eksempler på strategi- og 
forandringsprocesser

• Strategiudvikling og implementering i styrelser, 
regioner, hospitaler, kommuner og 
fælleskommunale selskaber

• Forandringsprojektledelse i forbindelse med 
implementering af ny teknologi

• Udvikling af projektledelse og projektkultur

• Udvikling og implementering af faste teams i 
hjemmeplejen

• Trivsels- og sygefraværsprojekter i udfordrede 
organisationer

• Organisationsanalyser

Vi søger en chefkonsulent, som vil hjælpe vores 
kunder med at skabe bæredygtige organisatoriske 
forandringer og som vil være med i videreudviklingen 
af vores kunder og af Connector. 

Sammen med dygtige kolleger får du ansvar for at 
sælge, designe, facilitere og drive større forandrings-
og implementeringsforløb for store offentlige 
organisationer. Det kan være strategiudvikling, 
reorganiseringer, forandringsprojektledelse og 
implementering af fx ny teknologi.

Du er formentlig akademiker med en relevant 
uddannelse og du har et godt kendskab til teori, 
værktøjer og metoder indenfor strategiudvikling, 
program- og projektledelse, forandringsledelse og 
organisatoriske analyser.



Connector

Hvorfor Connector?

I Connector vil du få gode muligheder for at 
udvikle dig både fagligt og personligt, fordi:

• Du vil indgå i et team af engagerede og 
erfarne kollegaer, der er optaget af at 
gøre en forskel for kunderne. Vi lægger 
vægt på, at kunderne oplever os som 
nysgerrige, nærværende og 
professionelle.  

• Du vil opleve at have en stor grad af 
selvstændighed og frihed i 
planlægningen af dit arbejdsliv og 
samtidig indgå i et tæt, stærkt og 
uformelt fagligt fællesskab. Vi er et 
opgavefokuseret team, der 
grundlæggende tror på, at vi løfter bedst 
i flok.

• Du kommer til at arbejde med en bred 
vifte af kundeopgaver og i forskellige 

sektorer. 

• Du får styrket din faglighed med stærke 
metoder og kompetencer og en bred 
forretningsforståelse. 

Du vil blive en del af et veldrevet 
konsulenthus i vækst, der har eksisteret i 
over 40 år. 

Vores kontor ligger i smukke og 
naturskønne omgivelser i Nærum og 
størstedelen af vores kunder er på 
Sjælland.

Vi er pt. 10 ansatte og arbejder tæt 
sammen med andre konsulentfirmaer, 
uddannelsesinstitutioner og enkeltmands-
konsulenter om vores opgaver. 

Hvem er Connector?

I Connector arbejder vi for at skabe 
sammenhæng i den offentlige sektor. 

Vi hjælper vores kunder til bedre 
ledelse, øget effektivitet, højere  
arbejdsglæde og med at skabe bedre 
og mere bæredygtige resultater til gavn 
for samfund, organisationer og 
borgere.

Vi er erfarne konsulenter, der selv har 
både ledet og levet i store 
organisationer. Vi kender praksis og 
sætter en dyd i at arbejde i sektorer, 
hvor vi ved hvad det handler om. 
Uanset om du møder os som 
ledelsesrådgivere eller proces-
konsulenter, vil du opleve os som 
nysgerrige, nærværende og 
professionelle. 

Vi har omfattende viden om strategi, 
organisation, ledelse og mennesker. Vi 
er særdeles fagligt og metodisk 
bevidste, men også pragmatiske i 
forhold til hvilken tilgang, der passer 
bedst til den enkelte leder og 
organisation. Det er vi, fordi kernen i 
vores konsulentarbejde er at hjælpe 
vores kunder med at løse deres 
udfordringer – på kundernes egne 
betingelser.

Vores kunder er større organisationer i 
staten, regioner og kommuner, 
statslige virksomheder og politisk 
ledede organisationer generelt.

Vi arbejder med hele organisationen,  
med udviklingsforløb målrettet et 
område, en ledergruppe eller processer 
for en enkelt afdeling eller leder.



Er du nysgerrig på at 
høre mere?

Tøv ikke med at kontakte en af partnerne for at høre mere: 

• Morten Tamstorf på tlf. 40 62 70 60, mail: mt@connector.dk

• Astrid Perregaard på tlf. 20 11 97 70, mail: ap@connector.dk

• Morten Friis Hein på tlf. 28 56 27 87, mail: mh@connector.dk

Ansøgning og CV sendes til brev@connector.dk

Ansøgningsfrist 8. maj 2022. Vi indkalder løbende til samtale.
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