
 

   
 

Clavis erhvervspsykologi blev stiftet i 2005. Vi arbejder med udvikling af individuelle og kollektive 
kompetencer i virksomheder og organisationer – i staten, regioner, kommuner og private 
virksomheder. Læs mere på www.clavis.dk 
 

Clavis Erhvervspsykologi 
søger en erfaren konsulent 
 

Har du flair for at udvikle organisationer og 
ledere? Clavis Erhvervspsykologi søger en 
erfaren konsulent, der kan løse opgaver inden 
for organisations- og ledelsesudvikling og som 
kan drive og facilitere udviklingsprocesser.  
 
Hvem er vi? 
Clavis Erhvervspsykologi er et konsulenthus 
med ambitiøse og passionerede 
erhvervspsykologer og konsulenter, der 
arbejder med at udvikle offentlige og private 
organisationer. Vi hjælper vores kunder med 
at bevæge deres organisationer nye steder 
hen, og vi bidrager til at styrke lederes og 
lederteams individuelle og kollektive 
kompetencer og samarbejdsrelationer. 
 
Dit opgavefelt 
 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. 
 
 

Vi forestiller os, at du 
 har en relevant akademisk uddannelse på 

kandidatniveau 
 har minimum tre års erfaring med 

konsulentarbejde 
 evner at omsætte din viden om ledelses- 

og organisationsteori til nyttige 
interventioner 

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

 kan designe udviklingsprocesser og 
intervenere på forskellige niveauer i 
organisationer 

 kan give nyttig sparring til ledere og 
medarbejdere 

 kan og vil medvirke til faglig udvikling 
 er en holdspiller, der bidrager både til det 

faglige fællesskab og opgaver og til et 
godt socialt liv i Clavis Erhvervspsykologi 

 

Ansættelse 
Du får arbejdsbase på vores kontor i Aarhus, 
men vi løser opgaver i hele landet. 
Ansættelsestidspunktet og dine løn- og 
ansættelsesvilkår aftaler vi i fællesskab. Du 
må forvente fleksibilitet i din arbejdstid i 
forhold til kundernes ønsker.  
 
Ønsker du yderligere information om jobbet, 
kan du kontakte følgende: 
Camilla Duus, partner 
camilla@clavis.dk / 61 78 98 92  
 
Lotte Lüscher, partner 
lotte@clavis.dk / 24 26 16 11 
 
Ansøgningen sendes til kontakt@clavis.dk 
senest fredag den 11. juni 2021. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24. 
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