
Konsulenter søges til Væksthuset i København 

Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset samarbejder med mennesker, der har brug for støtte til at 
(gen)finde vejen til job- og uddannelsesfællesskaber. Væksthuset bidrager til forskning på 
beskæftigelsesområdet og arbejder på et forskningsmæssigt grundlag.  

Vi har i juli 2020 indgået et spændende samarbejde med Københavns Kommunes Jobcentre for alle 
målgrupper og aldersgrupper. Derfor modtager vi nu motiverede ansøgninger løbende og holder 
løbende samtaler – og derfor skal du ikke vente, men sende din ansøgning snarest.  

DINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVERDINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVERDINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVERDINE KONKRETE ARBEJDSOPGAVER    VIL VÆREVIL VÆREVIL VÆREVIL VÆRE        

• At hjælpe mennesker med forskellige typer af problemstillinger i retningen mod uddannelse og arbejde 

• At gøre det på en måde, så det menneske, du samarbejder med, oplever forløbet som både sammenhængende, 

tempofyldt, meningsfyldt og responsivt  

• At samarbejde tæt med arbejdspladser og uddannelser for at skabe individuelle match med fokus på udvikling af 

sociale, faglige og personlige færdigheder og på sigt at indtræde i et arbejdsfællesskab 

• At arbejde med konkret jobsøgning, mestring, rådgivning, problemløsning og inspiration 

• At opsøge viden, dygtiggøre dig og gøre din viden tilgængelig for kolleger og organisationen som helhed - altid 

med fokus på at tilbyde det bedst mulige samarbejde til de mennesker, du er ansat til at samarbejde med 

• At dokumentere dit arbejde i vores fagsystem og i progressionsrapporter 

• At bidrage ambitiøst til at Væksthuset, som helhed, leverer en indsats til både borger og Jobcenter, der altid har 

et øje på data, kvalitetssikring og effekt  

VI ØNSKER OS, AT DU HARVI ØNSKER OS, AT DU HARVI ØNSKER OS, AT DU HARVI ØNSKER OS, AT DU HAR    EN KOMBINATION AF FØLGENDEEN KOMBINATION AF FØLGENDEEN KOMBINATION AF FØLGENDEEN KOMBINATION AF FØLGENDE    

• Blik for at spotte ressourcer og matche personer med arbejdspladser og uddannelser 

• Allerede har – eller evner at skabe – et bredt og varieret netværk blandt virksomheder, som vil tilbyde både 

ansættelse, fleksjob, løntilskud, lønnede timer og praktik eller træningsbaner til ledige 

• Stærke relationelle kompetencer og evner til at samarbejde nysgerrigt med alle mennesker, uanset baggrund og 

typer af problemstillinger 

• Evne til at tænke og handle kreativt, risikovilligt og selvstændigt i hvert enkelt samarbejde 

• Evnen til at forholde dig kritisk og refleksivt til eget og kollegers beskæftigelsesfaglige praksis 

• Interesse i at evaluere, analysere og udvikle dit arbejde, så hver enkelt person altid får et godt forløb af høj 

kvalitet 

• Sprogkompetencer (tyrkisk, arabisk, somali, urdu, farsi, kinesisk). Vær opmærksom på at din sprogkompetence 

IKKE kan stå alene, og at du skal have anden beskæftigelsesfaglig kompetence eller erfaring, for at blive 

konsulent i Væksthuset 

Vi forestiller os, at du har en akademisk, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrund. Du må gerne være 
nyuddannet med relevant studieerfaring, ligesom vi søger kolleger med stor viden om - og erfaring med 
at arbejde beskæftigelsesfagligt. Vores nuværende tværfaglige teams består blandt andet af psykologer, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger samt forskellige akademiske kompetencer indenfor 
beskæftigelsesfaglighed. 

VI TILBYDERVI TILBYDERVI TILBYDERVI TILBYDER    

• Højt fagligt niveau i en værdidrevet organisation 

• Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe mennesker videre i livet 

• Omfattende faglig sparring, intern grund- og efteruddannelse og udvikling 

• Mulighed for at bidrage til forskning og kompetenceudvikling på feltet 

• En fleksibel arbejdsplads 



ANSØGNINGANSØGNINGANSØGNINGANSØGNING    

Ansøgningen sendes hurtigst muligt til os som sikker mail via vores hjemmeside www.vaeksthuset.dk → 

kontakt os → sikker mail, direkte link: https://vaeksthus.signflow.dk/webapp/securemailbox/new. Skriv 

"ansøgning ansøgning ansøgning ansøgning konsulent konsulent konsulent konsulent KøbenhavnKøbenhavnKøbenhavnKøbenhavn" i emnelinjen. Der afholdes samtaler løbende, så send gerne ansøgning 
hurtigst muligt. Yderligere oplysninger: Kig nærmere på vores hjemmeside www.vaeksthus.dk. 

MANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSETMANGFOLDIGHED I VÆKSTHUSET    

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt 
udvalg af faglige og personlige kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle - 
uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund - til at søge. 


