manator aps

Manator Aps søger samarbejde med selvstændig konsulent eller freelancer
til varetagelse af kundeopgave som:

H&S-konsulent til Norge og Finland
Vi søger en selvstændig person som kan understøtte implementeringen af et specifikt H&S-ledelsessystem hos vor multinationale kundes afdelinger i Skandinavien.
Kunden er i færd med at implementere et omfattende koncept for sundheds- og sikkerhedsledelse i
alle lande hvor der drives virksomhed. Systemet er veldokumenteret og du får specifik træning i
såvel systemet som i opgavens udførelse. Dine væsentligste udfordringer bliver at tilpasse kravene
til landenes nationale lovgivning – samt at være katalysatoren, der får tingene til at ske…!
Manator Aps beskæftiger pt. én underleverandør som varetager opgaverne hos slutkundens afdelinger i Danmark og Sverige. Ressourcebehovet overstiger imidlertid vores nuværende kapacitet
og vi søger derfor samarbejde med endnu en kompetent selvstændig konsulent eller freelancer,
som ønsker at løse opgaven som underleverandør for os.

Ønskede kvalifikationer:
Fagligt:

Personligt:
Sprog:
IT:

Viden om og erfaring med implementering og vedligeholdelse af sundheds- og
sikkerheds ledelsessystemer. Gerne erfaring med relevant lovgivning i Norge og
Finland, alternativt den danske arbejdsmiljølovgivning.
Selvstændig, overblik, drive og formidlingsevne samt evnen til at holde organisationens projekt i gang.
Engelsk. samt gerne norsk og/eller finsk.
MS Office.

Andre fakta:
Start:
Arbejdstid:
Arbejdssted:

Maj 2007 eller efter aftale. Introduktion og træning gennemføres i foråret 2007.
2-3 dage om måneden i Norge og Finland + rejsetid.
Hos slutkundernes afdelinger i Norge og Finland og delvist på dit eget kontor.

… et gensidigt værdifuldt samarbejde med Manator Aps:
Samarbejdet med os vil indebære at du, som vores underleverandør, selvstændigt varetager den
løbende opgave hos kundevirksomheden med relevant faglig back-up fra vort konsulentteam.
Desuden vil du indgå i vort netværk af erhvervsrettede konsulenter, hvor vi ofte hjælper hinanden
med at løse mangeartede kundeopgaver under varierende samarbejdsformer.

Henvendelse vedrørende denne mulighed:
Send din interessetilkendegivelse til direktør Erik Nielsen, som også gerne svarer på dine spørgsmål. Ring eller e-mail til Erik Nielsen på telefon 75954446 eller e-mail en@manator.dk.
Manator Aps er en konsulentvirksomhed som hjælper sine kunder med:
Analyser, rådgivning, sparring og coaching samt praktisk implementering og konsulentassistance vedr. ledelsesværktøjer og -systemer, procesorientering m.v..
VærdiBeregner-analyser vedr. bygge- og anlægsprojekter, industriprojekter m.v. samt vedr. organisatoriske forandringsprojekter, strategiudvikling m.v..
Relaterede netværksydelser og kurser.

Manator Aps Snaremosevej 27, DK-7000 Fredericia Tlf.: 75 95 44 46 E-mail: info@manator.dk Internet: www.manator.dk CVR: 28278160
Vejle: Vestergade 28D, 2, DK-7100 Vejle Tlf.: 75 72 33 30 E-mail: noe@manator.dk

H&S konsulent til opgaver i NO og FIN

12-10-2006

Side 1 af 1

