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Undervisnings- og supportkonsulent til SafetyNet
Vi søger en engageret og energisk underviser, der formår at formilde kompliceret
stof på let forståelig vis
FrontAvenue udvikler og sælger forretningskritiske cloudbaserede systemer til en bred vifte af
kommuner, regioner, myndigheder og private virksomheder. Vores løsning, SafetyNet, letter
arbejdsgangene forbundet med administration af arbejdsmiljø, kvalitet/audit,
forsikringsadministration, HR og kurser. SafetyNet består af en række forskellige, kombinerbare
moduler. Vores kunder vælger de moduler, der er relevante for deres arbejdsgange. Gennem
skræddersyede systemtilpasninger og grundig undervisning sørger vi for, at nye kunder oplever en
god og gnidningsfri implementeringsproces. Samtidig ved vores eksisterende kunder også, at de
får grundig og pædagogisk undervisning, hvis de tilkøber nye SafetyNet moduler, hvis nye
medarbejdere skal oplæres, eller hvis de vil have et brush-up kursus.
Vi søger en undervisnings- og supportkonsulent, der kan varetage oplæring af kunderne i
SafetyNets forskellige moduler. Stillingen indebærer også koordinationsarbejde og forberedelse
af undervisningsmateriale og manualer.
Opgaverne består af:
•
•
•

Afholdelse og koordinering af undervisning i SafetyNets moduler
Udarbejdelse og koordinering af undervisningsmateriale
Udarbejdelse og koordinering af SafetyNet manualer

Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•

Er IT-minded
Har undervisningserfaring
Er god i skrift og tale på dansk og engelsk
Er fleksibel ift. at foretage undervisning i hele landet og møde på kontoret i København.

Som person er du:
•
•
•
•

Pædagogisk
Energisk
Målrettet
En teamplayer

Det er derudover en fordel, men ikke et krav, hvis du kan nikke ja til et eller flere af følgende:
•
•
•
•

Du har erfaring med udformning af undervisningsmateriale
Du har allerede kendskab til SafetyNet
Du kan begå dig på svensk
Du har en baggrund inden for Arbejdsmiljø, HR-målinger/spørgeskemaer,
Forsikring/Tingskader, Kursusadministration eller Kvalitet ELLER Du har baggrund inden
for systemunderstøttelse af nævnte områder.
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Du tilbydes
Som undervisnings- og supportkonsulent i FrontAvenue indgår du i en spændende organisation
med få medarbejdere, højt til loftet og hurtige beslutningsgange. Du er i høj grad med til at præge
stillingen og beslutte, hvordan dine opgaver løses bedst eventuelt med hjælp af nye
undervisningsmetoder og -teknikker. Vi er en virksomhed, der værdsætter et godt kollegialt
fællesskab og et hyggeligt arbejdsmiljø. Vi tilbyder konkurrencedygtige løn- og ansættelsesvilkår
efter nærmere aftale.
Det er ikke et krav, at du er bosat på Sjælland, da der vil være en del rejser rundt i Danmark
forbundet med arbejdet, og der er god mulighed for at arbejde hjemme noget af tiden.
Yderligere oplysninger
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Thomas Hedeboe på tlf 70 20 08 18.
Sådan søger du stillingen
Ansøgninger sendes til thomash@frontavenue.com
Ansøgningsfrist d. 4. februar 2019.
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