Vi står inför många spännande uppdrag och behöver därför fler engagerade medarbetare till våra kontor i Stockholm och
Göteborg!

Managementkonsult
Vi har mycket att erbjuda dig!
Vi kan garantera att du kommer att få intressanta arbetsuppgifter som utvecklar samtidigt som du
har kul på jobbet och får arbeta tillsammans med de bästa. Till detta kan läggas att arbetet vi utför
är riktigt meningsfullt och att vi gör skillnad. En härlig känsla att gå hem med efter arbetsdagen!
Givetvis har vi bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter.

Intressanta uppdrag som utvecklar!
En mångfald av arbetsuppgifter, uppdrag och uppdragsgivare inom olika branscher gör att vi ständigt
utvecklas - både som företag och som individer. Vi har flera uppdrag som du direkt kommer att vara
engagerad i. Konkreta exempel kan vara kartläggning och utveckling av exempelvis produktions- och
innovationsprocesser, skapande och implementering av lednings-system samt strategi- och visionsförankring ner till operativnivå.
Som konsult är du djupt involverad i våra uppdragsgivares utveckling av sina verksamheter - alltid
med starkt fokus på hållbara och användbara processer. Du kommer att arbeta som projektledare,
projektmedarbetare, utbildare och rådgivare. Initialt kommer du att arbeta tillsammans med seniora
konsulter för att på så vis lära dig våra arbetsmetoder och förhållningssätt.

Attraktivt företagsklimat
Vid ett utvecklingssamtal uttryckte en av våra senast anställda medarbetare att ”här är det lätt att
trivas och känna arbetsglädje”. Denna uppfattning är utmärkande för oss och ingredienserna för
att åstadkomma detta är flera. Vi jobbar med det vi brinner för, ger varandra uppskattning och
feedback samt har skoj och nära till skratt. Vidare är vi ambitiösa och har höga kvalitetskrav på arbetet vi utför. Vi tycker också det är viktigt att fira framgångar.
Hos oss är alla med och påverkar genom att vara delaktiga i utvecklingen av vår egen verksamhet
och arbetsmiljö. Vi är dess-utom måna om att våra medarbetare ska ha balans i livet. Arbete, familj
och fritid ska vara i symbios.

Arbeta tillsammans med de bästa i branschen!
Alla medarbetare är mycket välutbildade, är exceptionellt engagerade, har skarpa hjärnor och delar
gärna med sig av sina erfarenheter. Här råder prestigelöshet och äkta hjälpsamhet. Trivector LogiQs
framgångar startade för 20 år sedan med att vår VD doktorerade i processbaserad verksamhetsutveckling. Han har även skrivit en bok i ämnet och den används både som kurslitteratur på universitet och som utbildningsmaterial på företag.
Våra koncept och arbetsmetoder har alltså stark förankring i forskning och de förädlas kontinuerligt genom tillämpning. Om vi ser till vår samlade kompetens så är vi unika på många sätt! Oavsett
vilket kontor du arbetar från så kommer du ha ett tätt samarbete med kollegorna på de andra kontoren. För närvarande finns vi i Lund, Göteborg och Stockholm.
Fortsättning på nästa sida ->

Trivectorkoncernen

010-456 56 00 · www.trivector.se

Trivector är ett växande konsult- och utvecklingsföretag med tre verksamhetsbolag inom trafik, verksamhetsutveckling och teknik. Koncernen har 90 medarbetare, men vi behöver omgående bli fler. På ett hållbart sätt arbetar vi med utveckling, forskning och konsultinsatser i ett
kreativt och positivt arbetsklimat, präglat av hög kompetens och stor respekt för människors vilja och förmåga att lära och utvecklas.

Känner du igen dig?
Attraheras du av oss och känner igen dig i nedan profil så ser vi mycket fram emot att komma i kontakt med dig. Som oss andra är du en förtroendeingivande problemlösare som är resultatdriven, engagerad och serviceinriktad. Initiativkraft, kreativitet och affärsmässighet är också en självklarhet
för dig.
E Du är Civilingenjör och/eller Civilekonom.
E Är antingen nyutexaminerad eller har max
7 års arbetslivserfarenhet.

E Har ambition att utvecklas som Managementkonsult.
E Vill arbeta på ett företag som verkligen bryr sig om
sina medarbetare.

Så här visar du ditt intresse!
Skicka dels ett CV, dels en ansökan som baseras på att du besvarar nedan tre frågeställningar. Vi ser
fram emot att höra av dig snarast möjligt, dock senast den 20 mars. I dessa rekryteringar samarbetar
vi med Clienta Kompetensförsörjning. Ber dig därför att maila dina handlingar till camilla.hefvelin@
clienta.se.
Fråga 1) Varför vill du arbeta med verksamhetsutveckling? Ge även ett exempel på ett drömuppdrag (en kort beskrivning av företag/organisation, problemställningarna samt mål och syfte).
Motivera även varför du valt just detta exempel.
Fråga 2) Ge ett exempel på när du arbetat med andra i ett team samt vilken roll du tagit/fått i
gruppen.
Fråga 3) Berätta vad som gör dig särskilt lämpad för detta jobb.
Enligt våra rutiner finns denna annons kvar på Monster.se tills rekryteringsprocessen är klar. Om du
ser annonsen efter sista ansökningsdagen och vill visa ditt intresse så är du givetvis välkommen att
maila in dina handlingar.
Vi ser fram emot att höra av dig!
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Trivector är ett växande konsult- och utvecklingsföretag med tre verksamhetsbolag inom trafik, verksamhetsutveckling och teknik. Koncernen har 90 medarbetare, men vi behöver omgående bli fler. På ett hållbart sätt arbetar vi med utveckling, forskning och konsultinsatser i ett
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