Verksamhetskonsult mot
offentlig sektor

Praktik
plats

Under hösten 2017 erbjuds en praktikplats
vid Ensolutions kontor i Stockholm
Ensolution har funnits sedan 2001 och är ett företag med ungefär 35
anställda fördelade på tre kontor i Stockholm, Halmstad och Göteborg.
Den största delen av vår verksamhet är riktad mot Sveriges kommuner
och landsting. Detta arbete drivs av ett engagemang för sociala frågor.
Vi utför många olika typer av projekt men brinner extra mycket för en
väl fungerande skola och utbildning, samt en god omsorg om dem som
är sjuka och har särskilda behov. Vårt engagemang driver oss att utveckla
verktyg som hjälper organisationer identifiera sina utvecklingsområden
och hitta lösningar som ser till att skattepengarna används på rätt sätt.
Som verksamhetskonsult hos oss arbetar man med verksamhetsutveckling och rådgivning i olika typer av projekt – t ex med kalkylering,
processkartläggning, ledningssystem eller verksamhetsgenomlysning.
Det handlar ofta om att följa upp kostnader, intäkter och insatser; att
uppnå kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet; eller att identifiera
utvecklingsområden och lägga fram förbättringsförslag.
Utmärkande för Ensolution är att vi är ett litet flexibelt företag med korta
beslutsvägar. Man har stor möjlighet att påverka verksamheten, sin egen
arbetssituation och utveckling. Vi tror på frihet under ansvar och söker
självständiga personer med integritet, kreativitet, nyfikenhet och driv.
Hos oss får man snabbt komma in och ansvara för hela processen från
utveckling och försäljning till genomförande och uppföljning.
Vi är opretentiösa människor som värderar samarbete och ett humanistiskt förhållningssätt. Detta gäller både kontakten med våra kunder
och mellan medarbetare. Här finns ingen intern konkurrens, inga vassa
armbågar, ingen ”up-or-out”-mentalitet. Vi lyckas tillsammans!
Tycker du att detta verkar intressant?

Kontakta mig!
Pontus Fryk
Regionchef Stockholm
pontus.fryk@ensolution.se
Vi kommer att intervjua löpande för denna praktikplats men hoppas kunna
lämna besked till sökande senast den 28 april.
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