
 

Skal man skamme sig over ambitioner? 
 

Hos Garde Consultants sidestiller vi virksomhedskultur med elitesport. Både når vi forbereder os, spiller sammen, og 

stiller op til kamp. Vi spiller for at vinde, og dyrker ambitioner, så hos os må du gerne være en dårlig taber. Vi træner 

imellem kampene og appellerer til selvrefleksion, gentagelser og lysten til at forbedre sig.   

 

Garde Consultants’ disciplin er at finde, kondensere og forankre profitabel adfærd og kultur. Vores kunder har succes, 

så vi søger 6-8 konsulenter til vores kontorer i Hellerup og Århus, der vil være med til at skabe resultater og udbygge 

vores position. 

 

Stillingen: Salg og levering af profitabel adfærd og kultur 

En konsulentkarriere hos os indeholder altid et stort element af salg, fordi det er nøglen til vores succes. Afhængig af 

din erfaring og profil fylder vi din værktøjskasse op, og sætter salgsmålene, når du er klar til det. 

 

Den anden halvdel af jobbet består i at finde ud af, hvorfor kunden har den nuværende adfærd og kultur, før vi anviser 

en løsning. Det får du naturligvis også en grundig introduktion til. 

 

Profilen 

Den ideelle kandidat har 3-5 års succes med opsøgende (face to face) B2B salg. Du begår dig højt og lavt og leverer 

kvalitet i alle salgets faser. Du har personlig erfaring med vores type af konsulentydelser, så du ved hvad vi laver. Du 

har gennemslagskraft og meget energi. Du gik på CBS/BS, taler og skriver fejlfrit dansk og behersker Office pakken. Du 

er præsentabel, struktureret og når dine mål. Du motiveres af resultater, glade kunder, ensartethed, kvalitet og 

følelsen af, at blive dygtigere hele tiden. 

 

Garde Consultants er en niche konsulentvirksomhed 

Vi er stiftet, fordi vi så et gap mellem ledelsens mål og organisationens adfærd og kultur. Det er det, vi løser. Vores 

forretningsmodel er, at skabe sammenhæng imellem strategi, kommunikation og adfærd. Vi gør os umage, og af natur 

er vi flittige, ydmyge, utålmodige og krævende (vores kunder siger, vi er ’de målrettedes valg’). 

 

Vores nuværende high performere er 28-34 år, nysgerrige, de har blik for detaljen, et unikt salgstalent og er hurtigt 

blevet gode gennem repetition, gentagelser og udenadslære. 

 

Dit udbytte 

Vi er et sted med ambitioner, konsekvens i kulturen, motiverende krav og høje forventninger. Du får en forretnings- 

og kundeforståelse, et netværk af ligesindede, en sprængfyldt værktøjskasse, og mere feedback end de fleste får 

igennem et helt arbejdsliv. Dertil reel indflydelse og en løn, der hurtigt stiger, hvis du gør det godt.  

Ansøgning 

Send din ansøgning med vellignende foto samt CV med resultater og referencer til info@gardeconsultants.com. Vi 

afholder samtaler løbende og venter gerne på den rigtige. Læs mere på www.gardeconsultants.com og har du 

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jakob Garde på jga@gardeconsultants.com eller telefon 24 88 86 08 
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