
Selvom vi for kort tid siden har ansat en ny 
fantastisk kollega i vores afdeling for spør-
geskemaundersøgelser i Søborg, har vi sta-
dig rygende travlt. Derfor leder vi efter end-
nu en kollega, der kan hjælpe vores danske 
og internationale kunder med elektroniske 
spørgeskemaundersøgelser.

Du får arbejdsopgaver i hele processen med spørgeskemaundersøgelser. Du skal hjæl-
pe vores kunder helt fra de indledende tanker og formuleringer til konkret opsætning af 
det elektroniske spørgeskema i SurveyXact, analyse af resultaterne og præsentation af 
undersøgelsens resultater for kunden. Det er vigtigt, at du har en oprigtig lyst til at hjælpe 
mennesker i organisationer med at forbedre trivsel og arbejdsmiljø.

Som konsulent hos os
Du bliver tilknyttet vores afdeling i Søborg. Teamet, som du kan blive en del af, består i 
øjeblikket af seks andre kolleger. 

Vi har et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi kontinuerligt bidrager til at udvikle hinanden, og 
hvor du får rig mulighed for at påvirke din faglige udvikling med forskelligartede opgaver 
og et meningsfuldt arbejde.

Dine opgaver
I dagligdagen hjælper du vores offentlige og private kunder i alle brancher med at 
gennemføre elektroniske spørgeskemaundersøgelser og rådgiver dem om, hvordan 
de kan arbejde videre med resultaterne af undersøgelserne. Det kunne f.eks. være 
arbejdspladsvurderinger, trivselsmålinger, sikkerhedskulturanalyser eller kortlægning 
af sexisme og krænkende handlinger. Jobbet består både af kunderettede og interne 
opgaver.

Kunderettede opgaver:
 » Kundekontakt og salgsproces
 » Udarbejdelse af tilbud og kontrakter
 » Udarbejdelse af virksomhedstilpassede spørgeskemaer i samarbejde med kunden
 » Samarbejde med kolleger i andre afdelinger ved meget specialiserede kortlægninger 
 » Teknisk opsætning og testning af elektronisk spørgeskema i SurveyXact
 » Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse
 » Udarbejdelse af datarapporter og analyse af resultater
 » Afrapportering/drøftelse af resultater med kunden (ledere, HR, arbejdsmiljøorganisation, 

medarbejdere) og rådgivning inden for relevante HR- og arbejdsmiljøområder
 » Opfølgning på kundens interesser
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Interne opgaver:
 » Løbende koordinering internt i kortlægningsteamet
 » Løbende ajourføring i projektstyringssystem
 » Holde dig opdateret inden for ny arbejdsmiljølovgivning
 » Løbende ydelsesudvikling i samarbejde med teamet

Vores tanker om en ny kollega
Din uddannelse er ikke så afgørende. Det er vigtigere, at du har erfaring med den tekniske 
gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser via systemet SurveyXact, og at du er i stand 
til at tale med ledere og medarbejdere om trivsel og arbejdsmiljø. Måske arbejder du i 
dag med spørgeskemaundersøgelser i en privat virksomhed eller en offentlig organisati-
on. Derudover har vi brug for en kollega, der:

 » er meget detaljeorienteret
 » har flair for det systemtekniske og erfaring med kvantitative undersøgelser i SurveyXact
 » har erfaring med at analysere kvantitative data og er godt tilpas i rollen som formidler. 

Du skal være præsentationsvant – også på engelsk – og du skal være tryg i overleve-
ring, sammenfatning og afrapportering til ledergrupper på alle niveauer

 » kan styre kundeprojekter fra indledende fase til sidste punktum, så forløbet kører så 
smidigt som muligt for kunden

 » er i stand til at etablere og pleje stærke kunderelationer

Har du erfaring med salgs- og tilbudsarbejde, er det en fordel.

Ansættelsen er på fuld tid, og det er nødvendigt, at du har både kørekort og egen bil.

Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 31. marts 2023. Vi har et stort ønske 
om, at vores nye kollega kan tiltræde hurtigst muligt, og derfor holder vi samtaler løbende. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pernille Thau på pt@
humanhouse.com.

Ansøg via Jobindex ved at klikke her.

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

Om Human House

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 flere hænder til at imødekomme 
efterspørgslen på god rådgivning. Vi er ikke i tvivl om, at det er sandt, når vi siger, at velfunge-
rende virksomheder skaber vækst.

Human House er et dansk konsulenthus med internationale ambitioner. Vi er Danmarks største 
autoriserede arbejdsmiljørådgiver fordelt på seks kontorer over hele landet. Vores 85 medar-
bejdere tilbyder rådgivning og undervisning inden for både ledelses- og organisationsudvik-
ling samt autoriseret arbejdsmiljø. Vi yder faglig rådgivning om alt det, der betyder noget for 
mennesker i virksomheder. Derfor hedder vi Human House.
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