
 

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 du må 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 4-5 konsulenter til vores kontorer i Hellerup og Århus, der vil være med til at skabe 

resultater og udbygge vores position. 

 

Stillingen:  

• Analyse: Analysen består i at afdække hvorfor kunden har den nuværende adfærd og kultur, og 

herefter fremlægge observationer og anbefalinger om hvilke parametre de skal skrue på i hvilken 

rækkefølge, for at nå deres mål hurtigere. 

• Forankring: Herefter skal disse ’findings’ forankres og medarbejderne trænes efter behov. Det kan 

foregå via workshops, samleverance, digital adfærdsnudging, videoer, gamification m.v.  

• Salg: En del af jobbet består i selvstændigt at opsøge og være med til at sælge projekter til nye 

kunder, fordi det er nøglen til vores succes. Vi fylder din værktøjskasse op, og sætter salgsmålene, 

når du er klar til det. 

 

Profilen: 

Fagligt:  

• Du har afsluttet en relevant videregående uddannelse (fx Polit eller CBS/BSS) med topresultater  

• Har minimum to års erfaring indenfor (B2B) salg og/eller konsulentbranchen 

• Er flydende i dansk og engelsk (tale og skrift) 

• Har en passion for kommerciel adfærd og kultur  

• Kan strukturere viden og løse komplekse problemstillinger 

 

Personlighed:  

• Du har gennemslagskraft, energi og trives i et miljø med højt tempo og udfordringer  

• Har personligt drive og er proaktiv af natur 

• Har stærke sociale kompetencer og er hurtig til at opbygge relationer 

• Er struktureret og kvalitetsbevidst  

• Motiveres af at skabe resultater og at blive dygtigere hele tiden  

 

Garde Consultants er en niche konsulentvirksomhed 

Garde Consultants er specialiseret i kommerciel adfærd og kultur indenfor finans, telco, IT og professionelle 

servicefirms. Vores forretningsmodel er, at skabe sammenhæng imellem strategi, kommunikation og 

adfærd. Det, der adskiller os fra strategihusene, er at vi oversætter strategien til konkret adfærd dvs. hvordan 



 
ledere og medarbejdere skal gøre, sige og på hvilken måde for at nå deres mål. Vores yndlingskunder er 

(utål)modige forretningsfolk, med ambitiøse mål de umuligt kan nå med nuværende adfærd.  

Dit udbytte 

• (Meget) stejl læringskurve 

• Stort ansvar og inddragelse i alle touch-points 

• Forretnings- og kundeforståelse 

• Et netværk på højeste niveau  

• En sprængfyldt værktøjskasse 

• Masser af feedback og træning 

• Alsidig hverdag med tværfaglige arbejdsområder 

Ansøgning 

Send din begrundede ansøgning med vellignende foto samt CV med resultater og evt. 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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