PROJEKTLEDER HOS KREATIVT ADFÆRDSBUREAU I
ODENSE OG KØBENHAVN
Vil du være med til at drive kundeprojekter med fokus på adfærdsdesign? Vi søger en
struktureret og kundeorienteret projektleder, der ikke er bange for at tage dialogen og gå
forrest.
Hvad tilbyder vi?
Som projektleder får du ansvar for at organisere, drifte og gennemføre projekter for nogle
af vores største kunder. Vi tilbyder en udfordrende og varieret hverdag, hvor dine
planlægnings- og koordineringsevner konstant bliver sat i spil for at sikre, at deadlines på
vores projekter nås. Du vil arbejde tæt sammen med fagligt højt kvalificerede kollegaer i dit
team, som typisk vil bestå af en adfærdsdesigner, en specialist, to kreative og en
overordnet kundeansvarlig.
Din opgave er at drive kundeprojekter fra start til slut, være bindeled imellem kunden og
vores udviklere og specialister samt sikre, at projekterne lever op til aftalt kvalitet, tid og
økonomi. Du vil have daglig kontakt med kunder, og derfor er det vigtigt, at du har let ved
at opbygge stærke relationer.
Du bliver en del af et lille, kreativt adfærdsbureau i vækst, der lever for at hjælpe vores
kunder med at sprede ønsket adfærd i markedet, organisationen eller forretningen. Hos
WElearn møder du et stort netværk af kreative fortællere, designere og psykologer, som
du kan sparre kreativt med og arbejde tæt sammen med i jagten på den løsning, der
hjælper adfærden effektivt på vej.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Planlægge og styre projekter med henblik på optimal gennemførelse i forhold til tid,
kvalitet og økonomi.
• Styre projektet økonomisk og sikre, at kunden løbende bliver varslet med
timeforbrug, og at vi holder vores estimater.
• Varetage og koordinere større og mindre udvidelser og akutte driftsopgaver fra
forespørgsel til idriftsættelse.
• Sikre et optimalt flow i opgaver fra forespørgsel gennem kreativ proces til konkret
løsning og eventuel implementering.
• Projektledelse af nye projekter og projekter på eksisterende kunder.
• Sikre en aktiv dialog med kunderne og give dem sparring på, hvordan deres
løsninger kan optimeres samt udvikles strategisk.
Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig eller IT-relateret videregående
uddannelse. Cand. negot er også et godt bud. Du har en god forretningsmæssig og
økonomisk forståelse, som gør, at du kan afklare kundernes behov og sikre den optimale
fremdrift i projekterne. Ud over dine skarpe faglige kompetencer har du et stærkt drive,

er proaktiv og løsningsorienteret samt opsat på at lære om og arbejde professionelt med
adfærdsdesign. Du er ambitiøs og sætter en ære i at nå deadlines, arbejder struktureret
og har det godt med mange bolde i luften, hvor du skal bevare overblikket. Som person
er du udadvendt, serviceminded og god til at skabe relationer. Desuden er det vigtigt, at
du er en teamplayer, der ønsker at bidrage positivt til holdet.

Søg jobbet
Skriv en motiveret ansøgning til Henrik, der især gør det klart, hvorfor du både kan og vil
arbejde med adfærdsdesign og projektledelse, suppleret med dit cv, og derefter tager vi
en snak på på én af vores kontorer.
Stil din ansøgning til: hello@welearn.dk inden 28/2, 2018.
Spørgsmål kan rettes til CEO Henrik Dresbøll på henrik@welearn.dk.
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WElearn er sat i verden for at hjælpe vores kunder med at sprede ønsket adfærd, så det giver værdi for den
enkelte, de mange og bundlinjen. Vi arbejder sammen med offentlige institutioner, private virksomheder og
brands. Interesseret i at høre mere, så tag fat i Henrik: 4013 6444, henrik@welearn.dk.

