
 

   
 

Om Clavis Erhvervspsykologi 
Clavis erhvervspsykologi blev stiftet i 2005 af cand.psych.aut. PhD og forfatter Lotte Lüscher.  
Den 1. januar 2018 indtrådte Lars Dalby Gundersen og Camilla Duus som partnere sammen med Lotte 
Lüscher. Læs mere på www.clavis.dk 

Konsulent søges  
til Clavis Erhvervspsykologi 
 
 
Har du gode kvalifikationer til at udvikle 
organisationer, ledelse og samarbejde, søger 
Clavis Erhvervspsykologi netop nu en erfaren 
konsulent i Aarhus/København.  
 
Vi er et konsulentfirma, der arbejder med 
udvikling af offentlige og private 
organisationer, og vi er ambitiøse i forhold til 
vores kunder og vores faglige resultater – og 
samtidig arbejder vi konstant for at præge det 
faglige felt. 
 
Dit opgavefelt vil blive 
§ Lederudviklingsforløb med fokus på 

ledelsespositioner, organisations-
forståelse og forandring 

§ Organisationsudvikling og implementering 
af strategiske processer i organisationer 
og virksomheder 

§ Udvikling af samarbejdsrelationer og 
konflikthåndtering 

§ Samtaler og supervision med ledere og 
medarbejdere, som ønsker at udvikle sig 
personligt og professionelt 

 
Vi løser vores opgaver både individuelt og 
sammen, og vi prioriterer faglig udvikling og 
sparring højt. Vi insisterer på at have et godt 
indblik i vores kunders kontekst, og vi er 
kendte for altid at omsætte vores viden til 
konkrete praksisnære input og tiltag. 
 
Ansøgningen sendes til kontakt@clavis.dk 
senest onsdag den 21. oktober 2020. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 44. 

 
Vi søger en kollega, som er uddannet  
psykolog eller har en anden relevant akademisk 
uddannelse.  
 
Vi forestiller os, at du 
§ evner at omsætte din viden om ledelses- 

og organisationsteori til nyttige 
interventioner 

§ kan holde oplæg indenfor bl.a. ledelse, 
organisation og samarbejde til inspiration 
for vores kunder 

§ kan designe relevante udviklingsprocesser 
og intervenere på forskellige niveauer i 
organisationer 

§ kan give nyttig sparring til ledere og 
medarbejdere 

§ kan og vil medvirke til faglig udvikling i 
Clavis Erhvervspsykologi 

§ er en holdspiller, der bidrager både til det 
faglige fællesskab, opgaver og et godt 
socialt liv i Clavis Erhvervspsykologi 

 
Vi vil meget gerne tage imod vores nye 
kollega den 1. december 2020 eller den 1. 
januar 2021, og løn og ansættelsesvilkår 
aftales nærmere. Du må forvente fleksibilitet i 
din arbejdstid ift. kundernes ønsker, og der 
kan derfor forekomme (begrænset) aften- og 
weekendarbejde. 
 
Ønsker du yderligere information om jobbet, 
kan du kontakte cand.psych.aut. og partner 
Lotte Lüscher på tlf. 24 26 16 11 eller 
cand.psych.aut. og partner Camilla Duus  
på tlf. 61 78 98 92. 
 
 
 


