Vill du vara med och skapa bestående konkurrensförmåga för våra kunder?
Vi är inne i en expansiv fas och söker nu medarbetare till våra kontor i Lund och Göteborg.

Managementkonsult
Vi anlitas av verksamheter inom olika branscher och vårt arbete är både omväxlande och utvecklande. Du kommer bland
annat att få arbeta med verksamhetsanalys, förändringsledning och implementering av nya arbetssätt. Vi arbetar oftast i
team och har i merparten av uppdragen ett agilt samarbete med våra kunder. Konkreta exempel på uppdrag är:
•
•
•
•

Kartlägga och utveckla produktions- och innovationsprocesser.
Skapa och implementera ledningssystem.
Strategi- och visionsförankring ner till operativ nivå.
Leda såväl kurser som workshops. Vi har ett mycket uppskattat utbildningsprogram
och certifierar även i processutveckling.

Med kompetens och ett äkta engagemang för att skapa hållbara och användbara processer kommer du att vara djupt involverad i våra kunders utveckling.

Vi har mycket att erbjuda dig!
Vi kan garantera att du kommer att få intressanta arbetsuppgifter samtidigt som du har kul på jobbet och får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor. 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 även bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss är arbete och glädje inte endast två ord utan vi kombinerar dem till ett viktigt begrepp – arbetsglädje! Genuin
arbetsglädje är utmärkande för oss och ingredienserna för att åstadkomma detta är flera; hjälpsamma kollegor, prestigelöshet, framåtdriv, eget inflytande, kontinuerlig feedback samt humor och skratt. Vidare är vi ambitiösa och har höga kvalitetskrav på arbetet vi utför. Vi är också bra på att fira framgångar.
Vi är stolta över att ha en företagskultur som även har fokus på balans i livet. Att få vardagens livspussel att gå ihop
menar vi är en förutsättning för att känna stabilitet och välmående.

Vår samlade kompetens gör oss unika
Trivector LogiQ är idag ett av Sveriges ledande företag inom processbaserad utveckling och ledning av verksamheter. Vi
arbetar både som konsulter och utbildare inom detta område. I våra uppdrag utgår vi ifrån en gedigen metodbas och är
helt inriktade på konkreta resultat och de effekter de ger. Många av våra uppdragsgivare är större företag med internationell verksamhet, men vi arbetar även för mindre företag och för den offentliga sektorn.
Alla medarbetare är mycket välutbildade och erfarna, exceptionellt engagerade, har skarpa hjärnor och delar gärna med
sig av sina erfarenheter. Trivector LogiQs framgångar startade för över 20 år sedan med att vår VD doktorerade i
processbaserad verksamhetsutveckling. Våra koncept och arbetsmetoder har alltså stark förankring i forskning och de
förädlas kontinuerligt genom tillämpning.

Vem är du?
Du har relevant akademisk bakgrund som exempelvis civilingenjör eller civilekonom och har ca 3-10 års arbetslivserfarenhet. Vi vill gärna att du har arbetat i en linjebefattning med förändringsledning och/eller strategiutveckling, exempelvis i ett
större företag inom tillverkningsindustrin eller inom den offentliga sektorn. Det är en fördel om du även har erfarenhet av
att facilitera och utbilda.
Karaktäriserande för dig är att du är nyfiken, har lätt för att skapa goda relationer, är en analytisk problemlösare samt att
du är resultatdriven med ett effektivt arbetssätt.

Vi ser fram emot att höra av dig!
Verkar detta vara rätt för dig så är du varmt välkommen med en intresseanmälan. Vi ser fram emot att höra av dig snarast
möjligt, dock senast den 5 maj. I dessa rekryteringar samarbetar vi med Camilla Hefvelin på Clienta Kompetensförsörjning. Maila CV och ansökan till managementkonsult@clienta.se. Ser du annonsen efter sista ansökningsdag så hör
gärna av dig ändå. Vi tar bort annonsen först när rekryteringarna är klara.

Trivector är ett växande konsult- och utvecklingsföretag med tre verksamhetsbolag inom trafik, verksamhetsutveckling och teknik. Koncernen
har 100 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.

