Har du +10 års erfaring som projekt- og
programleder fra den finansielle sektor?

Nyoprettet stilling

Great Place To Work

Peak Consulting Group leverer rådgivning og projekt- og
programledelse til mange af de største finansielle aktører i
Storkøbenhavn.

Peak Consulting Group er en flad organisation, hvor
der er plads til alle. Vi støtter op om hinanden og har
altid tid til at dele en god vittighed, selvom vi har travlt.

Efterspørgslen efter vores kompetencer er stor. Vi har derfor
oprettet en ny konsulentstilling.

Vi er ambitiøse og vil gerne være de bedste til det, vi
laver. Fokus er på at skabe resultater og værdier for
kunden. Profilmæssigt har alle vores konsulenter
+10 års erfaring.

Som fastansat konsulent
Du arbejder med markedsledende kunder indenfor bank, pension
og forsikring med vægt på den private sektor. Det kan
eksempelvis være AP Pension, PFA, Tryg Forsikring, m.fl.

Work-life-balance bliver praktiseret, da vi er af
den overbevisning, at det gør os til bedre kolleger
og dygtigere konsulenter.

Det er program- og projektledelse af forretnings- og it-projekter:
• Transitioner/transformationer.
• Outsourcing.
• Anskaffelser.

Vi har mange sociale arrangementer; både de planlagte og dem
som vi finder på undervejs. Det giver et super godt sammenhold
på kryds og tværs af fagfunktioner og interesser.

Det kan eksempelvis være etablering af en ny netbank, sikring af
it-sikkerheden i nye kundeapplikationer, udskiftning af
betalingskort, etablering af nye kunde features, outsourcing af
servere, anskaffelse af it-løsninger, o.l. Gennemgående er, at det
er projekter af høj kompleksitet.

Alle medarbejdere ser Peak som et bevidst karrierevalg på den
lange bane. Derfor har vi mange lange ansættelser.

Din baggrund
•

Du har mindst 10 års erfaring fra den finansielle sektor i
egenskab som projektleder.

•

Du arbejder i dag som ekstern konsulent eller har gjort det
indenfor de sidste fem år.

•

Har du ikke arbejdet som konsulent før, skal du have været
ansat i mindst tre forskellige finansielle virksomheder indenfor
de sidste 10 år.

•

Dertil har du dine certificeringer i orden.

Projekterne varer alt mellem tre og 12 måneder – nogle længere.

Kunderne er dit primære fokus og det er her, du tilbringer det
meste af din tid.

Hvis du vil mere
Nogle af vores konsulenter kan godt lide at bidrage til vores
organisations fortsatte udvikling og det byder vi gerne
velkommen.
Interesserer du dig for at undervise, skrive bøger, deltage i case
studies, forskning, undersøgelser og konferencer, har du
mulighed for også at gøre dette til en del af dit
ansættelsesforhold.

Vi sørger for
Vores salgsteam står for salget og sørger for, at du kommer ud
på opgaverne, så du fuldt ud kan koncentrere dig om at løse
opgaverne.

Ansøgning og CV
Send ansøgning og CV til: job@peakconsulting.dk.
Skriv i emnefeltet: finans.
Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Britt Falk,
rekruttering: 53 78 00 93.
Læs mere om Peak på www.peakconsulting.dk.

Vi søger for løbende at udvikle dine kompetencer gennem
efteruddannelse, kurser, deltagelse i netværk, certificeringer og
lignende. Vi er Danmarks højest certificeret management
konsulentvirksomhed med egen kursusafdeling.

Peak Consulting Group
Peak Consulting beskæftiger en lang række konsulenter indenfor projektledelse, forandringsledelse, risikostyring, gevinstrealisering,
m.m. Dertil har vi kurser og undervisningsforløb, som støtter op om disse områder. Vi stræber konsekvent efter det ypperste for
vores kunder kombineret med høj faglighed.

