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Vil du være med til at udvikle rådgivningsområdet
inden for det brede arbejdsmiljø i Vest- og Midtjylland,
og har du lyst til et alsidigt og selvstændigt job
som konsulent? Så er du måske vores nye kollega.
Arbejdsmiljøcentret Human House er på fem år
vækstet med mere end 100 %, og vi er i dag 75 ansatte,
der leverer rådgivning inden for alle aspekter af
arbejdsmiljø og ledelsesudvikling fra vores kontorer
i Søborg, Brønderslev, Aarhus, Holstebro og Kolding.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab på et kontor og i en virksomhed med hjælpsomme,
dygtige kollegaer, hvor omgangstonen er åben, humoristisk, uformel og præget af gensidig
tillid og respekt. Der er ikke langt fra idéer til handling, og derfor forventer vi, at alle på holdet
tager initiativ og ansvar i det daglige.
Jobbet er en fuldtidsstilling, og ansættelsessted er Arbejdsmiljøcentret Human Houses kontor
i Holstebro.
Dine primære opgaver
• Arbejdsmiljørådgivning inden for det brede arbejdsmiljø, bl.a. lovgivning, uddannelse,
strategisk arbejdsmiljø, teknisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, organisering af arbejdsmiljø og ulykkesforebyggelse.
• Konkret gennemgang af virksomheders arbejdsmiljø fra det formelle arbejdsmiljø til det
aktuelle arbejdsmiljø, f.eks. ved gab-analyse.
• Udførelse af autoriseret arbejdsmiljørådgivning
• Kundepleje med kunden i centrum og vedligeholdelse af kunderelationer• S a l g s a r b e j d e
og tilbudsskrivning til nye og eksisterende kunder
• Bidrage til udvikling af rådgivningsområdet med engagement og nye idéer sammen med
fagkolleger
• Samarbejde med andre parter og interessenter inden for forskellige brancher

Hvad søger vi hos dig?
Først og fremmest søger vi en konsulent, der
• Har relevant uddannelse og har holdt sig fagligt opdateret
• Er teoretisk og praktisk kvalificeret inden for det brede arbejdsmiljø
• Har flere års erfaring som ekstern konsulent for den offentlige og private sektor
• Har erfaring med salgsarbejde og tilbudsskrivning
• Har erfaring med undervisning
• Vil udvikle området til gavn for kunden og ikke mindst forretningen
Dernæst
• Har et stærkt netværk og succes med salg af konsulentydelser
• Har en stærk formidlingsevne både skriftligt og mundtligt
• Er en kollegial og faglig medspiller, der kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde
• Har en stærk iværksætterånd og lyst til opsøgende arbejde i forhold til kunder
• Er innovativ i forhold til udvikling af nye ydelser
Kørekort og egen bil er en nødvendighed
Arbejdsmiljøcentret Human House tilbyder
• En stor alsidighed i rådgivningsopgaver inden for det brede arbejdsmiljø inden for
alle brancher
• Godt internt arbejdsmiljø baseret på værdierne forretningsforståelse, forebyggelse
og ordentlighed
• Stor arbejdsglæde i jobbet
• Faglig og personlig videreudvikling
• Stor frihed og plads til at præge stillingen
• Kolleger med høj faglighed og specifikt branchekendskab
Lyder det som noget for dig?
Send din ansøgning senest den 28. april 2021 til Jasper Eriksen, Afdelingsleder i Holstebro på je@humanhouse.com. Samtaler vil blive afholdt løbende, og tiltrædelse vil være
efter nærmere aftale.
Har du spørgsmål til stillingen eller til vores virksomhed, så er du også velkommen til at
kontakte Jasper Eriksen på tlf. 30 65 54 87.

Arbejdsmiljøcentret Human House A/S er en landsdækkende arbejdsmijørådgiver i stærk vækst.
Vi tilbyder autoriseret arbejdsmijørådgivning og de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser i hele Danmark. Vi sætter en ære i at ansætte og udvikle fagligt stærke konsulenter, som ønsker at være en del
af et stærkt hold, og vi sætter en ære i at levere enkle brugbare løsninger, der passer til den enkelte
kundes branche og udfordringer.
Vi tror på, at den gode nordiske arbejdskultur baseret på værdierne forretningsforståelse, forebyggelse og ordentlighed er med til at skabe innovative, effektive og holdbare virksomheder. Disse værdier
har vi en ambition om at udleve internt og levere til vores kunder via vores rådgivning

