MANAGEMENTKONSULT TILL PROPIA
Är du intresserad av processledning och verksamhetsutveckling? Är du bra på att skapa ett kreativt
klimat och tillsammans med andra hitta lösningarna för långsiktigt hållbara verksamheter? Då har vi
jobbet för dig!
Vi söker dig som har en gedigen universitetsutbildning, gärna civilingenjör, samt några års erfarenhet
efter examen. Rollen som managementkonsult innebär att du tillsammans med våra kunder hittar
lösningar för smartare och smidigare arbetssätt som leder till högre effektivitet och/eller ökad
kundnöjdhet. Du behöver därför ha erfarenhet inom exempelvis processledning/processutveckling,
strategiutveckling, verksamhetsstyrning och verksamhetsarkitektur. Erfarenhet av välbeprövade
projektmetodiker såsom exempelvis XLPM eller PPS är ett plus.

Vi tror att du är en person med ett smittande engagemang, som älskar att hitta lösningar för att utveckla
och förbättra verksamheter. Du är van att hålla i workshops och har god erfarenhet av att tillsammans
med kunden hitta vägar för förbättring och utveckling, ofta i projektledande roll. Som konsult måste du
givetvis vara både lyhörd och flexibel samtidigt som du är trygg i dig själv och din egen kompetens. Du
tycker om att arbeta i team och har alltid fokus på att gruppen som helhet når det gemensamma målet.
Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar, det ska du också vilja göra.
Propia är ett konsultföretag som inspireras av förändring. Vi drivs av att skapa långsiktigt hållbara
lösningar hos och med våra kunder och vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar.
Med vår kompetens, våra arbetssätt och våra metoder inom processledning och processeffektivisering
säkerställer vi att rätt saker görs i rätt ordning.
Vi är det lilla företaget där du som konsult har stor möjlighet att påverka, både internt och hos kund. Om
du vill jobba med kombinationen av snabba lösningar och långsiktig utveckling och samtidigt vara i en
berikande miljö där vi stödjer varandra och där teamkänslan är en av våra främsta styrkor, då är du den
vi söker!
Ansökan
För ytterligare information och ansökan är du välkommen att kontakta vår konsultchef
Madelene Bolling, 070 669 97 36 eller madelene.bolling@propia.se.
Din ansökan (CV och personligt brev på svenska) vill vi ha snarast, urval sker löpande.
Anställningsdatum enligt överenskommelse.
För mer information, se www.propia.se

