
EFTERLYSNING: HVOR ER GERT? 

Vi mangler en Gert. Eller. Det vil sige, vi ved godt, 
hvor vores Gert er, men efter 37 gode år hos os, 
har han valgt at gå på pension. Derfor leder vi 
efter en ny Gert. Måske ved du, hvor vi skal finde 
Gert henne?

Hvad er en Gert? Sb., -en, -er, -erne
Person, der er uddannet ergo- eller fysioterapeut. Brænder for at udvikle en forebyggende kultur hos 
kunderne, og deltager aktivt i at udviklingen af rådgivning inden for ergonomi og sundhed. En Gert 
spreder glæde og godt humør, alt imens den har sin teoretiske og praktiske rådgivning i centrum. En Gert 
mestrer både sin faglighed og sine administrative opgaver som fakturering, tidsregistrering og salg. En 
Gert nyder at arbejde selvstændigt, sparre med sin faggruppe og være social med hele virksomheden.

Hvad laver en Gert?
En Gert løser mange forskellige opgaver hos sine kunder. Det kunne f.eks. være:

 » Analyse af arbejdsprocesser i forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø i produktions-, kontor- og 
industrielle miljøer

 » Rådgivning om tekniske hjælpemidler
 » Analyse og vurdering af tunge løft, belastninger og ensidigt gentaget arbejde
 » Analyse og vurdering af arbejdsteknik og -stillinger
 » Undervisning i ergonomisk arbejdsmiljø på temadage, workshops og supplerende arbejdsmiljø-

uddannelser
 » Rådgivning om forebyggende indsatser og tiltag i forhold til fysisk nedslidning

Human House er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og hvis du er vores nye Gert, er det derfor vigtigt, 
at du har kendskab til arbejdsmiljøloven på området. Derudover er du selv med til at forme, hvordan 
stillingen folder sig ud.

Er du i tvivl, om du er vores nye Gert?
Gert’er kommer i mange udformninger, så lad dig ikke skræmme, hvis du ikke ligner vores gamle 
Gert 100 procent. Vigtigst for os er, at du har et par års erfaring med dig fra enten rådgiverbranchen, 
Arbejdstilsynet eller en større virksomhed/kommune/styrelse, så du er i stand til at rådgive vores 
kunder.

Til gengæld træder du ind i et stærkt arbejdsfællesskab hos Danmarks største autoriserede arbejdsmiljø-
rådgiver. På vores seks kontorer over hele landet arbejder vi med en bred vifte af ledelse og arbejdsmiljø. 
Den faggruppe, du bliver en del af, består i øjeblikket af små 20 medarbejdere, og i hele virksomheden 
er vi omkring 90 mennesker, der elsker at udvikle os i fællesskab, få en god snak over frokostbordet og 
at føle os som et hold. 

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 28. oktober. Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte afdelingsleder Ruth Kjeldsmark på rkj@humanhouse.com.

Ansøg via Jobindex ved at klikke her.

Se vores andre åbne jobmuligheder landet over ved at klikke her.
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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 90+ 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.
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