VEGA söker en självgående och ansvarstagande
verksamhetskonsult till vårt centrala kontor i City.

VEGA söker en verksamhetskonsult
Har du precis tagit eller är på väg att avsluta din civilingenjörs- eller masterexamen
inom ekonomi och gillar att arbeta med problemlösning i en föränderlig miljö?
Är du affärsmässig och tycker om att driva och utveckla kundrelationer? Har du ett
eget driv och tycker om och kan hantera frihet under ansvar? Då är vi övertygade om
att du skulle trivas på VEGA.
Om VEGA
VEGA är ett konsultbolag som har funnits i över 20 år och levererar kvalificerad
verksamhetsutveckling gentemot ledningen på stora och medelstora kundföretag. På
VEGA jobbar ett gäng konsulter som har en stark vilja att göra skillnad och skapa värde i
sina uppdrag. Vi tycker att det är viktigt att som konsult bidra med energi till sina kunder
och skapa förtroende genom att ta ansvar för sina uppdrag och leveranser. På VEGA finns
en stark gemenskap till både kollegor och kunder, för att passa in i teamet krävs ett
ödmjukt förhållningssätt. Vi jobbar i många olika branscher och mot många ledande
bolag. Ta en titt på vår hemsida för att få en bättre bild av vilka vi är, vad våra värderingar
innebär i praktiken och vilka kunder du kommer att få arbeta tillsammans med.
Om tjänsten
Som verksamhetskonsult kommer du att arbeta i en projektledande och konsultativ roll
med helhetsansvar genom projektets alla faser. Du arbetar nära kunden med alltifrån
kartläggning av verksamheten, formulering av mål, utarbetande och införande av
verksamhetssystem till uppföljning av färdiga verksamhetssystem. Initialt arbetar du
tillsammans med seniora konsulter för att få lära dig VEGAs kunder och att hålla en hög
kvalitet i din leverans. Samtliga projekt genomsyras av att du upprättar en tydlig
struktur och följer VEGAs projektmodell och metod. Du har ett medvetet affärsfokus i all
kommunikation med kunderna och drivs av att skapa lönsamhet och mervärde. Vi söker
dig som har en bra förståelse för vad konsultrollen innebär och som förstår värdet i
varje kundkontakt.
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Du kommer till exempel att:
• Själv sköta kontakten med dina kunder
• Samordna tidsplanering, information och möten för dina egna projekt
•

Arbeta med implementering av verksamhetssystem, internrevisioner och
utbildningar

Vi söker dig som
•

Precis har tagit, eller är på väg att avsluta din civilingenjörs- eller
masterexamen inom ekonomi

•

Har erfarenhet av kundrelationer och helst jobbat som konsult tidigare vid sidan
av studierna

•

Har kunskap inom och ett intresse för frågor som rör verksamhetsstyrning,
- system, metoder och modeller

•

Är intresserad av områden som rör processer, processtyrning,
socialt ansvarstagande, miljö eller arbetsmiljö
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort är ett krav för tjänsten

•
•

Det är meriterande om du har intresse för IT-system och modern kommunikation.
Vidare är erfarenhet av system som Sharepoint och EpiServer meriterande.
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i rekryteringsprocessen. Vi
värdesätter främst ditt lösningsorienterade synsätt och din känsla för att skapa och
vårda dina relationer på bästa sätt, både externt och internt.
Du har ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt och du har en vilja att gå i mål med
varje uppgift. Du är medveten om vilket mervärde du kan skapa för kunder och arbetar
för att leverera resultat. Dessutom tycker du att nätverkande och relationer är både roligt
och viktigt, både för att du växer genom dem och för att de genererar affärer!
Ansökan
Har du vad som krävs? För att ansöka till tjänsten kan du skicka in personligt brev, CV
och andra dokument som du vill lyfta fram till VEGAs e-mailadress info@vegaab.se.
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