Uddannelseskonsulent
Udvikling af læringsforløb Sparringspartner
Sydbank, der er blandt landets største banker,
er inde i en spændende udvikling, som både
handler om at øge forretningsomfanget og om
at dygtiggøre sig i den måde man håndterer
forretningen på.
Til at bistå den fortsatte udvikling, søger
banken nu en ny uddannelseskonsulent,
der med reference til uddannelseschefen
indgår i et team på 5 kompetente og engagerede kolleger. Sydbanks HR funktion har
til huse i bankens hovedsæde i Aabenraa,
hvor du vil få din daglige gang.
Jobbet har især fokus på at sikre, at banken
råder over tidssvarende muligheder for at
dygtiggøre sine medarbejdere. Heri ligger
blandt andet, at man skal udvikle nye læringsforløb med afsæt i de behov forretningen har, og at man skal kvalitetssikre
og tilpasse eksisterende uddannelser og
kurser.
Man bliver naturligt en sparringspartner
for de dele af organisationen som man understøtter, og skal med baggrund i et højt
fagligt niveau være med til at højne kvaliteten af de ydelser HR understøtter forretningen med. På lidt større projekter indgår
du som projektleder, og du vil naturligt få et
samspil med forskellige eksterne leverandører og samarbejdspartnere.

Som uddannelseskonsulent skal du ikke
undervise på bankens kurser. Dog kan der
i mindre grad være aktiviteter hvor du skal
undervise, hvorfor vi gerne ser at du undervisningserfaring. Der vil være administrative opgaver knyttet til jobbet, og afdelingen har en sådan størrelse, at opgaverne
løses i fællesskab og at man hjælper hinanden efter behov.
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse på Bachelor eller
Master niveau - gerne med vægt på pædagogisk og didaktisk læring. Idet der lægges
stor vægt på din evne til at omsætte teori
til værdiskabende læring, ser vi gerne at du
har minimum 3-5 års praktisk erfaring fra
en tilsvarende stilling – gerne i en større
organisation, hvor du har arbejdet med
kompetenceudvikling af medarbejdere med
udgangspunkt i virksomhedens forretningsstrategi. Jobbet indeholder nogen
projektledelse, hvorfor vi gerne ser at du
har en opdateret uddannelse indenfor projektledelse – alternativt kan dokumentere
praktisk erfaring på området.
Som person er du en holdspiller, der både er
selvstændig og selvkørende, og trives med
den frihed der er i jobbet. Du er en stærk
kommunikator både i skrift og tale, og du
kan brænde igennem også i større fora.
Du vil få personlige mål og indgå med et

delansvar for afdelingens overordnede mål,
så vi ser gerne at du motiveres af at levere
resultater. Herudover vil et højt energiniveau og din evne til at arbejde struktureret
og målrettet med dine opgaver blive værdsat.
Du tilbydes et spændende og udfordrende
job i en af landets største banker, hvor ambitionsniveauet er højt og hvor muligheden for at føre dem ud i livet er til stede.
Forventningerne til dig er høje, og du vil
få mulighed for både personlig og faglig
udvikling. Miljøet er kendetegnet ved frihed
under ansvar, og afdelingen fungerer som
et team hvor man får opgaverne løst i fællesskab.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt
niveau. Den samlede pakke indeholder foruden din løn en attraktiv pensionsordning
og en lang række personalegoder.
Har du forudsætningerne for at løse denne
opgave succesfuldt, og kan du se at du
kan tilføre Sydbank værdi i denne stilling,
så send din ansøgning mrk. ”UK08-15” til
job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte os på telefon
73 62 90 00. Du kan se mere om Sydbank
på www.sydbank.dk.
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