Ønsker du et job, hvor du kontant gør en markant forskel for andre og tydeligt kan se, at dit arbejdsliv skaber
mening? Vil du hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at realisere deres formål? Har du solid erfaring
med ledelse, strategi, salg og medarbejdere? Er du udadvendt, har drive, professionel stolthed og er
hårdtarbejdende? Har du lyst til at have et fleksibelt arbejdsliv med omskiftelige opgaver og en dagligdag, hvor du
har en masse spændende beslutningstagere og virksomhedsejere omkring dig hele tiden? Har du lyst til at blive
ekspert i eksekvering af strategier og sortere al støj fra?
Vi søger altid dygtige forretningsudvikler i Danish Network Association.
I DNA arbejder vi passioneret og ambitiøst med at hjælpe andre mennesker. Vi er eksperter i kommerciel udvikling af
virksomheder. DNA er et kontroversielt og unikt koncept, der bryder med den måde virksomheder typisk modtager hjælp til at
udvikle deres forretning. Konceptet består af det bedste fra organisations- og konsulentverdenen – samlet ét sted. Vi er et
opbrud på konsulenthuse, brancheorganisationer og andre institutioner, der typisk blot leverer den uforpligtende og nemme
analyse. DNA arbejder operationelt med det, der er langt sværere – ’hvordan’ – og hjælper med at få strategierne til at virke i
virksomhedens travle og lavpraktiske hverdag. Vi arbejder konstant i eksekvering og i konkrete løsninger af mangeartede
udfordringer.
JOBANSVAR
•
•
•
•
•
•
•

Opbygge egen medlemsbase med nuværende og potentielle medlemmer i samarbejde med os
Udvikling af skræddersyede løsninger for at skabe positiv forandring for vores medlemmer
Udvikling og styring af din egen portefølje af medlemmer i tæt samarbejde med kolleger
Tage en aktiv rolle i udviklingen af DNA’s koncept og servises
Hands-on arbejde i samarbejde med medlemmer for at skabe færdige resultater
Hjælpe vores medlemmer med at løse de udfordringer, der løbende opstår
Faciliterer workshops med medlemmer inden for områder som; branding, optimering af kerneprocesser, ledelses- og
drift styring, planlægning, økonomisk overblik og salg.

KVALIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hands-on tilgang og forståelse for, hvad der skal til for at lykkes som kreativ virksomhed
Har en kommerciel holdning og evnen til at drive og inspirere medlemmer
Evne til at etablere godt samarbejde med medlemmer på alle organisatoriske niveauer
Har erfaring til klart at rådgive medlemmer, men samtidig er ydmyg over for deres unikke position, kompetencer og
behov
Har den ledelsesmæssige værktøjskasse på plads, der gør det muligt at frigøre forretningspotentiale gennem
mennesker
Kan levere analyse af høj kvalitet og udvikle realistiske planer baseret på de muligheder, som medlemmerne står
overfor
Evne til at analysere og optimere virksomheder, igennem diverse workshops; formål, økonomi, organisation, processer,
driftstyring, kompetencer, performance mv.
Stor kommerciel erfaring og stærke analytiske færdigheder, der resulterer i evner til at levere og udfordre strategisk,
kommerciel og kreativ tænkning
Identifikation, validering og udvikling af nye vækstområder for DNA baseret på uudnyttet potentiale og identificering af
udækket kundebehov
Skaber positiv energi omkring dig, trives med aktiv involvering og er i stand til at kombinere viden og analytiske evner
med mod og empati.

Send gerne en uopfordret ansøgning, hvis du ønsker en spændende og udfordrende mulighed for at være nøgleperson i
udviklingen af DNA. For yderligere information om jobbet, kontakt venligst Christoffer Ritzau +45 2332 2033. Send din
ansøgning og CV til jp@danishnetworkassociation.dk
Ansøgningsfrist: Løbende
Læs mere om Danish Network Association på www.danishnetworkassociation.dk

