ADFÆRDSDESIGNER OG PSYKOLOG HOS ADFÆRDSBUREAU
MED KONTOR I ODENSE OG KØBENHAVN
WElearn er et kreativt adfærdsbureau med fokus på implementering. Vi aktiverer på
kreativ vis adfærdsindsiger, for at skabe og understøtte ny praksis, med målbare
resultater for vores kunder.
Vi søger en ny kollega til vores kontor i København, der sammen med os kan være med til at
analysere, designe og sprede god adfærd, hos en spændende og voksende portefølje af
private og offentlige kunder.
Du kommer til at indgå i vores lille stærke team og varetage opgaver fra indledende
analysearbejde, generering af indsigter og udvikling af konkrete løsninger til arbejdet med at
teste og implementere dem hos kunderne.
Om dig:
●
●
●
●
●
●
●

Du er god til at behandle og forstå komplekse problemstillinger
Du kender til, og har erfaring med adfærdsdesign
Du er stærk metodisk, både på kvalitativ og kvantitativ metode
Du har gerne erfaring med at bruge “alternative” etnografiske dataindsamlingsmetoder
Du møder trygt og kompetent kunderne i forskellige arenaer; fra bestyrelseslokalerne til
oplæg for medarbejderne på gulvet
Du har en akademisk baggrund fra psykologi eller lignende
Du har mindst 2 års erhvervserfaring

Om os:
WElearn hjælper såvel offentlige som private virksomheder og organisationer, fra de små til de
helt store. Stifteren af WElearn, var med til at etablere et af de første adfærdsbureauer i
Danmark, og vi har derfor fulgt udviklingen fra nudingens spæde start til i dag, hvor vi aktivt
anvender adfærdsindsigter til fx at styrke implementering, fremme salg, guide valg af
uddannelser, minimere sygefravær og grundlægge nye små vaner, der kan føre til store
resultater.
Vi anvender vores kompetencer, metoder og indsigter til at skabe værdi på 3 planer:
Uddannelse & Træning i anvendelse af adfærdsindsigter:
Udvikling af skræddersyede undervisningsforløb, hvor vi uddanner og træner organisationer i at
anvende adfærdsindsigter på egen praksis. Dette fx til at vurdere store fondsansøgninger med
adfærdsbriller, implementere ny salgsledelse og salgsadfærd eller blot til selv at kunne anvende
adfærdsindsigter, til at løse af borgernære adfærdsudfordringer.
Rådgivning baseret på adfærd:
Rådgivning i hvordan adfærdsindsigter kan bruges til at øge påvirkning, gennemslagskraft og
effekt i implementering af tiltag - hvad enten der er tale om analyse og vurdering af kundens
egne løsninger eller kampagne/materiale udviklet af en 3. part.

Udvikling af løsninger der anvender adfærdsindsigter:
Egentlig løsningsudvikling hvor vi driver den samlede entreprise, fra identifikation af ønsket
adfærd over kortlægning af barriere og drivers i den givne opgave og kontekst, til udvikling,
test, implementering og skalering af løsningen. Hvad enten det drejer sig om
rekrutteringskampagner, ledelsesprogrammer eller fx et nyt webunivers.

Vil du hjælpe os?
Skriv en motiveret ansøgning til Henrik, der især gør det klart, hvorfor du både kan og vil
arbejde med adfærdsdesign, suppleret med dit cv. Derefter tager vi en snak på et af vores
kontorer.
Stil din ansøgning til: hello@welearn.dk inden den 15. august.
Spørgsmål kan rettes til CEO Henrik Dresbøll på henrik@welearn.dk
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