Peak Consulting Group søger
Danmarks bedste konsulenter

3 konsulenter søges til fastansættelse
Peak Consulting Group er blandt de førende management konsulentvirksomheder i Danmark. Vi har lang erfaring med at
omsætte strategier til realiserede gevinster Med fokus på governance samt ledelse af strategiske projekter og
forretningstransformationer, skaber vores team på 45 Management konsulenter, resultater for og med vores kunder. Det
gør vi ved konsekvent at stræbe efter det ypperste for vores kunder kombineret med en utrolig høj faglighed.

Projektledelse af anskaffelser
indenfor Forsvar og beredskab

Komplekse digitaliseringsprojekter i
offentlig sektor

Strategisk eksekvering i
finansiel sektor

Peak assisterer Forsvaret ved at
bemande og lede en række af de største
projekter og programmer i Danmark.

Peak arbejder med rådgivning, bemanding
og kompetenceudvikling af ministerier,
styrelser, regioner og kommuner inden for
digitalisering.

Peak assisterer en række kunder med at
nedbryde strategiske mål til konkrete
initiativer i form af projekter og
programmer.

Størstedelen af de projekter vi arbejder med
skal forelægges Ministeriernes
Projektkontor og Statens IT-råd

Projekterne vi arbejder med er såvel
større initiativer såvel som projekter med
højt strategisk indhold og topledelsens
bevågenhed.

De fleste af disse projekter er
klassificeret som hemmelige.
For at komme i betragtning som
konsulent forventer vi, at du har:

• erfaring med at arbejde for
Forsvaret eller tilsvarende
organisationer

• erfaring med den fællesstatslige itprojektmodel

• mestrer interessentstyring på
højeste niveau

• erfaring med gennemførelse af
anskaffelser

• erfaring med udbudsproblematik,
evt. samarbejde med
Kammeradvokaten eller tilsvarende.

For at komme i betragtning som konsulent
inden for dette fokusområde, forventer vi at
du har:

• indgående erfaring med den
fællesstatslige it-projektmodel

• erfaring med Statens IT-råd ifm.
risikovurdering

• erfaring med Ministeriernes
projektkontor

For at komme i betragtning som konsulent
inden for dette fokusområde, forventer vi
at du har:

• indgående erfaring med projekt-,
risiko-, portefølje og programledelse

• mindst 5 års erfaring fra finansiel
sektor fx som linjeleder

• ekstraordinære gode kompetencer

• erfaring med gennemførelse af
anskaffelser

• erfaring med udbudsproblematik, evt.

inden for facilitering- og
interessenthåndtering samt
strategisk og taktisk kommunikation.

samarbejde med Kammeradvokaten
eller tilsvarende

• erfaring med organisatorisk
implementering ifm. indførelse af
forretningskritisk IT.
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Vil du vide mere?
Patrick Sorrentino
Tel. 2616 4028
ps@peakconsulting.dk

Du skal kunne nikke genkendende til en
eller flere af nedenstående sætninger

Udgangspunktet for alle Peak’ere
•

Har en akademisk baggrund med minimum 10 års
bevist erfaring inden for Peaks kerneydelser

•

Har en eller flere relevante certificeringer

•

Stærke analytiske kompetencer

•

Mestrer kommunikation på dansk og engelsk,
både skriftligt og mundligt

Kan sikre robuste business cases og skabe
fundamentet for effektiv gevinstrealisering

•

Har en høj stress tærskel, er fleksibel og trives med
forandringer

•

Rådgive ledelser og facilitere strategiske afklaringer

•

•

Sikre/understøtte den optimale sammensætning af
en projektportefølje, igennem transparens og
beslutningsstøtte til den nærmeste ledelse

Ønsker løbende at dygtiggøre sig og samtidig
bidrage til andres udvikling, både fagligt og
personligt

•

•

Du har beviste successer med i rygsækken

Har en relevant baggrund som f.eks. management
konsulent, projektleder, leder af større
transformationer, chef- eller specialkonsulent.

•

Stor erfaring med at omsætte strategier til
eksekverbare planer

•

Ledelse af store komplekse projekter og
forretningstransformationer, der har omfattende
indflydelse på organisationen

•

Dem du skal arbejde med
•

Som konsulent i Peak får du mulighed for at arbejde med de
største og mest spændende virksomheder inden for det
offentlige, finans, energi og life science

•

Peak arbejder primært med top 100 virksomheder i Norden, samt
store offentlige kunder indenfor det statslige, kommunale og
regionale område.

•

Dine kollegaer i Peak er blandt de dygtigste faglige konsulenter
inden for deres felt. I dem finder du faglig sparring og et fælles
brændende ønske om, at skabe de bedst mulige løsninger for
vores kunder.

For at ansøge
Ansøg ved at fremsende dit CV til info@peakconsulting.dk
i titlen på e-mailen skal du angive hvilken rolle du ansøger om:

Peak som arbejdsplads
I Peak er du sikret en løbende udvikling, der bygger videre på dit
unikke talent og dine interesser. Sammen får vi dine ambitioner og
Peaks visioner til at gå hånd i hånd. Det følger vi op konsekvent op
på. Du vil ikke opleve en klassisk karrieremodel som findes hos
andre konsulenthuse, derimod vil du indgå på lige fod med en række
af landets dygtigste konsulenter.
Når du arbejder i Peak vil du opleve:
•

En involverende kultur med utroligt mange dygtige kollegaer,
der sætter en ære i at give en hjælpende hånd

•

Kontinuerlig uddannelse/certificering og karrierecoaching

•

Adgang til viden og erfaringer på tværs af flere sektorer - den
finansielle, life science, energi og det offentlige

•

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

1. Forsvar
2. Offentlig digitalisering
3. Strategisk eksekvering

I Peak Consulting Group hjælper vi vores kunder med at omsætte
strategier til realiserede gevinster.

Sølvgade 10
1307 København

Peak Consulting Group er en førende Skandinavisk management
konsulentvirksomhed med fokus på ledelse af strategiske projekter og
forretnings- transformationer, governance samt porteføljestyring.
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