Denne opgavemulighed er ikke længere aktuel, men
du er meget velkommen til at kontakte Manator Aps,
såfremt du er interesseret i at indgå i vort samarbejdsnetværk af professionelle konsulenter!
Med venlig hilsen
Erik Nielsen,
15-12-2006

manator aps

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

Udarbejdelse af grønne regnskaber
Vi søger en selvstændig person som kan varetage den årlige udarbejdelse af grønne
regnskaber for en industrivirksomhed på Sjælland – første gang i november 2006.
Virksomheden er ISO 14001, DS 3027 og ISO 9001 certificeret og ønsker at engagere en ekstern
ressource til at varetage udarbejdelse af grønne regnskaber.
Pt. er der et akut behov der skal dækkes – så din hurtige respons
på denne mulighed vil være kærkommen!
Efterfølgende års grønne regnskaber samt evt. andre miljøledelsesopgaver ønskes løst via dig.
Manator er blevet bedt om at løse dette ressourcebehov og vi søger derfor samarbejde med en
kompetent selvstændig konsulent eller freelancer, som ønsker at løse opgaven som underleverandør for os.

Ønskede kvalifikationer:
Fagligt:
Personligt:
Sprog:
IT:

Viden om grønne regnskaber og miljøledelse generelt.
Omhyggelig, selvstændig og proaktiv.
Dansk.
MS Office.

Andre fakta:
Start:
Arbejdstid:
Arbejdssted:

November 2006 samt herefter årligt tilbagevendende opgaver.
1-2 dage vedr. selve det grønne regnskab samt mulighed for andre miljøopgaver.
Nordlige Sjælland.

… 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.
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