AUTORISERET ERHVERVSPSYKOLOG
til rådgivning inden for ledelse og psykisk arbejdsmiljø
STILLING
Fuldtid

Kan du se det for dig? Vækkeuret ringer, og du
er klar til en ny dag, hvor du hjælper mennesker
i organisationer med at løse komplekse psykologiske problemstillinger i arbejdsfællesskaber,
på ledelsesniveau og individuelt.

PLACERING
Odense
KRAV
Kørekort og egen bil er nødvendigt
ANSØGNINGSFRIST
Hurtigst muligt

Du sætter dig ind i bilen og kører mod en større
virksomhed, hvor du de næste timer skal arbejde videre med den ledergruppe, som du løbende rådgiver om en større organisatorisk forandring. Derefter sætter du kursen mod kontoret
i Forskerparken, hvor du har en stressforebyggende personsamtale med en kunde, inden du
smutter ned til en hyggelig frokostpause med dine kolleger.
Efter frokost kommer der en ny sag om konflikthåndtering ind, som du udarbejder et tilbud på
til kunden, og resten af dagen kaster du dig over planlægningen af det oplæg om psykisk arbejdsmiljø, som du skal holde på fredag.
Lyder det som en hverdag, du ville trives i? Lige nu søger vi en erfaren erhvervspsykolog til vores
fynske kontor med base i Odense. Og okay, vi ved godt, at ikke alle dage ser sådan ud. Vi bruger
selvfølgelig også en del tid på fakturering, tidsregistrering og almindeligt salg, men det er det
hele værd, når også de administrative opgaver i det store hele hjælper mennesker og ledere i
organisationer med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.
Som erhvervspsykolog hos os
Human House Ledelse & Arbejdsmiljø er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver
fordelt på seks kontorer over hele landet. Her arbejder vi med en bred vifte af fagområder, og
den faggruppe, du bliver en del af, består i øjeblikket af cirka 25 andre erhvervspsykologer på
landsplan.
Vi beskæftiger os med mange forskellige opgaver, der alle relaterer sig til ledelse, organisation
og psykisk arbejdsmiljø. Vi har et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi kontinuerligt sparrer med
hinanden og har fokus på vores fælles faglige udvikling på fagmøder og periodevise fællessupervisioner. I vores gruppe får du rig mulighed for at påvirke den strategiske fremtid for forretningen.
Det fynske kontor kommer til at ligge i Forskerparken i forbindelse med Syddansk Universitet,
og du er med til at skabe afdelingens forretning, rammer og kultur. Det skal være sjovt, spændende og fagligt inspirerende at arbejde i Human House, og sammen skal vi krydre den nye
afdeling med Fyn-hed. Fra det nye kontor kommer du primært til at løse opgaver i det fynske,
men er dine kompetencer helt rigtige for en kunde længere væk, kan du også komme til at løse
opgaver andre steder i landet. Hos os bliver du en del af et hold – både med de kolleger, du til
daglig er tæt på, men også med dem, du befinder dig længere fra.

Dine opgaver
Som erhvervspsykolog hos Human House spænder arbejdsopgaverne fra alt mellem individuelle samtaler og længere organisatoriske forløb. Du kommer til at løse opgaver for
både offentlige og private kunder og i alle typer brancher. Vi kan blandt andet nævne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

længerevarende kultur- og organisationsudviklingsforløb
individuel ledersparring og supervision
ledergruppeudvikling
samarbejds- og teamudvikling
undersøgelse og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø
forebyggelse og håndtering af konflikter eller krænkende adfærd
stressforebyggelse og -håndtering på medarbejder-, gruppe- og ledelsesniveau
individuelle psykologsamtaler
undervisning og oplæg på kurser, ved uddannelser og til konferencer
kundepleje og tilbudsgivning

Vores tanker om en ny kollega
Ansættelsen er på fuld tid, og det er nødvendigt, at du har både kørekort og egen bil. Derudover ser vi gerne, at du:
•
•
•
•

nyder at arbejde meget selvstændigt, men samtidig har lyst til at indgå i et fagligt
fællesskab med ugentlige møder og tværfagligt samarbejde
har mod på at stå i ukendte arenaer, da det er en stor del af at arbejde som ekstern
konsulent
er i stand til at etablere og pleje stærke kunderelationer
er autoriseret psykolog og har erfaring inden for det erhvervspsykologiske felt eller
med konsulentrollen.

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning hurtigst muligt til nih@humanhouse.com. Har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte afdelingsleder Nicolai Have på nih@humanhouse.com eller 93
40 47 75.
Se vores andre åbne jobmuligheder landet over ved at klikke her.

Om Human House Ledelse & Arbejdsmiljø
Velfungerende virksomheder skabes gennem god ledelse og godt arbejdsmiljø. Det har vi vidst
længe, og det gør vores kunder også. Derfor har vi brug for mange flere hænder til at imødekomme efterspørgslen på god rådgivning. Vi er ikke i tvivl om, at det er sandt, når vi siger, at
velfungerende virksomheder skaber vækst.
Human House er et dansk konsulenthus med internationale ambitioner. Vores mere end 70
medarbejdere, der er fordelt over hele landet, tilbyder rådgivning og undervisning inden for
både ledelses- og organisationsudvikling og autoriseret arbejdsmiljø. Kort sagt yder vi faglig
rådgivning om alt det, der betyder noget for mennesker i virksomheder. Netop derfor hedder vi
Human House.
I Forskerparken er der gode fysiske forhold, grønne omgivelser og et inspirerende fællesskab
med andre virksomheder. Og bare rolig – vi ved, hvor vigtigt det her er for dig som konsulent:
Kontoret ligger tæt på motorvejen, og der er masser af parkeringspladser.

