INTERNE PROCESSER

Kommende konsulent i Peak

Du er en af Danmarks bedste
og derfor er du blandt ligesindede i Peak
•

Du ønsker løbende at dygtiggøre dig og
samtidig bidrage til andres udvikling,
både fagligt og personligt

Du har en kandidatgrad eller tilsvarende

•

Du mestrer kommunikation på dansk og
engelsk, både skriftligt og mundligt

Du ønsker at arbejde med de mest
spændende projekter i Danmark

•

Du ønsker at være en del af et højt fagligt
fællesskab

•

Du har mindst 10 års relevant erfaring

•

Du har mindst 2 faglige dybder
indenfor Peaks ydelsesfokus

•
•

Peak som arbejdsplads
en legeplads for de kompetente og nysgerrige

Kontinuerlig uddannelse og certificeringer

Adgang til metoder, værktøjer og faglige grupper

Med ambitionen om at være fagligt førende følger visse
forpligtelser til Peak som arbejdsplads. Vi er indstillede
på kontinuerligt at investere i videreuddannelse,
vidensdeling og forskning. Derudover er det et fælles
ansvar i Peak at holde hinanden op på, at vi er skarpe
og relevante for vores kunder, og får bragt kompetencer
og erfaringer i spil hver gang.

I Peak har vi en række succesfulde tilgange, værktøjer og
faglige fællesskaber, som du både kan blive en del af,
eller kan vælge at følge med i fra sidelinjen.

Alle vores tilgange bygger på en platform af Best
Practice, og derfor er det essentielt at Peaks
konsulenter har alle relevante certificeringer.

Planlægning med udgangspunkt i dig

Andre kollegaer står på spring for at bidrage til
din udvikling
I Peak har vi en involverende kultur med utroligt
mange dygtige kollegaer, der sætter en ære i at give
en hjælpende hånd, sparre med dig og bidrage til din
kompetenceudvikling. Du få adgang til viden og
erfaringer på tværs af flere sektorer.

Udover de faglige vidensdelingsarrangementer, der er
koblet op mod vores ydelsesområder, har vi fælles
kompetencetiltag, der udvikler os som konsulenter.

I Peak bygger vi videre på dit unikke talent og dine
interesser. Sammen får vi dine ambitioner og Peaks
visioner til at gå hånd i hånd. Dette følger vi løbende og
konsekvent op på.

Som konsulent i Peak vil din hverdag
desuden være præget af
• Stor grad af selvstændighed ift.
opgaveplanlægning og løsning
• Mulighed for at påvirke din dagligdag og vælge blandt en
række spændende projekter og opgaver hos nogle af
landets mest spændende virksomheder
• Fokus på work-life balance

Individualiseret karriereplanlægning
med udgangspunkt i dine talenter og ambitioner
Du er allerede erfaren,
og det tager vi højde for, når du starter i Peak
Vi tror ikke på en one-size-fits-all tilgang, og derfor vil dit
opstartsforløb i Peak, tage udgangspunkt i dig.
Udover introforløbet tilrettelægger vi et tilpasset forløb,
der kan omfatte uddannelse, certificeringer,
konferencedeltagelse, deltagelse i undersøgelser eller
forskning, thought leadership udvikling eller andet der
støtter din rejse.

Hvad skal dit brand® være?
I Peak har vi altid det lange lys på, også når det
kommer til vores medarbejdere. Sammen finder vi ud af,
hvor du vil være i din karriere om 2-5 år, så vi kan lave
en tilpasset karriereplan og støtte op om den.
Vi arbejder ofte med at opbygge nye markedseksperter,
og derfor har vi erfaring med at italesætte dette som dit
brand, da det indebærer en ekstern anerkendelse og
forståelse af dine kompetencer.
Vores commitment til dig
Vi søger altid at lægge planen ind i din
ansættelseskontrakt, så vores commitment til dig,
er mere end blot en hensigtserklæring.

Din opstart i Peak
• 3-dages onboarding forløb i Peak
Indføring i Peaks værdier, kultur,
forretning og processer
• Indmelding i faglige netværk
For hvert ydelsesområde i Peak, er der en faglig
gruppe, med en faglig ansvarlig. Den faglige ansvarlige
bidrager til kvalitetssikring, vidensdeling og
vidensudvikling samt kompetenceudvikling indenfor
faget, gennem jævnlige arrangementer. En samarbejdsplatform understøtter din adgang til disse.
• Introduktion til din Peak Buddy
Fra din første dag i Peak får du tilknyttet en senior
konsulentkollega, du kan bruge til uformel sparring og til
at komme ind i Peak og vores kultur.
• Planlagt kompetenceudvikling
På kort sigt sikrer vi, at du bliver tilmeldt alle relevante
certificeringer og uddannelser, og planlægger deltagelse
på relevante konferencer og netværk det kommende år.
• Kontinuerlig opfølgning
Efter 1 måned, 3 måneder og 6 måneder.

I Peak sælger vi ikke
vi bliver spurgt
Sådan får vi opgaver
• Med udgangspunkt i vores successer og de
faglige engagementer vi har, bringer vi os i
en position, hvor vi bliver spurgt og tilbudt
opgaver.

• I Peak har vores konsulenter ikke salgsmål,
på denne måde sikrer vi, at der altid er
fokus på kunden.
• Vi forventer at vores konsulenter assisterer
vores Market Directors, med at identificere
områder eller opgaver hvor Peak kan skabe
værdi.
• Vi forventer ikke at Peaks konsulenter skal
kunne sælge sig selv.

• Vi honorerer den ekstraordinære
kommercielle indsats og bidrag.

Her møder vi vores eksisterende og
nye kunder

Konferencer

Bøger og
publikationer

Konsulentopgaver

Forskning og
undersøgelser

Kunde
Case studies
og Thought
Leadership

Peaks Netværk

Kurser og
kompetenceforløb

Vi ser frem til at arbejde med dig
og til at byde dig velkommen i Peak familien

” Jeg har været hos Peak i 7 år,
og jeg lærer stadig ”

” Jeg er ydmyg overfor det kæmpe
kompetence- og erfaringsniveau
jeg finder i Peak ”
” Jeg planlægger selv mine dage,
og har fuldt mandat til at gøre det
rigtige for kunderne ”

