Senior projektleder til it-anskaffelser

Kan du specificere, anskaffe og implementere it-løsninger?
Nyoprettet stilling

Kulturen i Peak

I Peak Consulting Group er vi stærke i it-anskaffelser. Den øget
efterspørgsel efter vores hjælp gør, at vi udvider vores team og
gør plads til dig.

Vi er en flad organisation, hvor alle vægtes lige. Partnerne og
CEO er gode til at lytte og til at give medindflydelse.

Vi beskæftiger udelukkende konsulenter med +10 års erfaring
indenfor deres felt – halvdelen har +20 års erfaring.

Som projektleder:
•
•
•
•
•

Planlægger og driver du projektet fremad.
Skaber du motivation hos projektdeltagerne.
Løfter du kompetencerne i projektet såvel som hos
projektdeltagerne.
Spiller du styregruppen og projektdeltagerne bedre.
Sørger du for, at der er aflejret varig værdi i kundens
organisation, som de kan videreføre til deres næste itanskaffelse, når du er færdig med it-implementeringen.

Nogle af de spændende kunder, som du kommer til at arbejde
med er bl.a. Politiet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, SKAT og
Sundhedsdatastyrelsen og Justitsministeriet.
Projekterne varer typisk mellem 3 og 9 måneder. Du er aldrig på
mere end 1-2 projekter ad gangen og har dermed god mulighed
for fordybelse i opgaven.

Den typiske medarbejder er karakteriseret ved høj faglighed og
vilje til både at lære og lære fra sig. Det kommer til udtryk ved en
stor imødekommenhed og rummelighed. Vi er dog ikke mere
fagligt orienteret, end at vi altid har plads til sjov og spas.
I dagligdagen har vi et meget fokus på at efterleve vores værdier;
integritet, kompetencer og engagement.
Vi arbejder ud fra, at alle skal have en fornuftig balance mellem
arbejds- og privatliv. Det giver den bedste forudsætning for gode
resultater.
Tilsammen gør det, at vi i 2017 blev certificeret Great Place To
Work. Det er en titel, vi bestræber os på at kvalificere os til
fremadrettet.

Din baggrund for denne stilling
Fritaget for salg
Hos os er det salgskonsulenterne, som sælger. Det gør,
at du kan fokusere på at hjælpe dine kunder til den
bedste anskaffelse og implementering.

Tilhørsforholdet til Peak, når du er hos kunden
Selvom opgaveløsningen foregår ude hos kunderne, vil du have
et stærkt tilhørsforhold til Peak.
Vi arbejder med langsigtede kunderelationer, hvor vi løser
adskillige projekter for den enkelte kunde. Derfor har du altid
andre Peak kolleger hos kunden, som du kan læne dig op ad. Du
har den kundeansvarlige salgskonsulent som back-up.
Dertil er du medlem af vores interne faggruppe ”projekt- og
programledelse”. Her bruger man hinanden som interne
sparringspartnere og mødes planlagt flere gange årligt.

•
•
•
•
•
•
•

Du har +10 års erfaring som projektleder af it-anskaffelser
(end-to-end løsninger) beliggende på 10 mio. DKK eller
derover.
Du er vant til at begå dig i offentlige organisationer og forstår
det politiske spil.
Du er vant til at arbejde efter Statens It-projektmodel.
Det er en fordel men ikke et krav, hvis du har erfaring med at
rapportere til Ministeriernes projektkontor eller It-projektrådet.
Du har en kandidatgrad.
Du er certificeret PRINCE2 Practitioner eller IPMA.
Det er en fordel men ikke et krav, hvis du også er certificeret
MSP eller tilsvarende.

Ansøgning og CV
Ansøgning og CV sendes til job@peakconsulting.dk – skriv
“It-anskaffelser.” i emnefeltet.
Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Britt Falk,
rekruttering: 53 78 00 93.

Peak Consulting Group
Peak 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. Læs mere om vores virke og faglige ydelser på www.peakconsulting.dk

