
 

Analytisk skribent på beskæftigelsesområdet 
- med et stærkt drive og branchens skarpeste pen … 
 
Er du klar til at blive tovholder for tilbudsprocesser med opgaver indenfor 
beskæftigelsesområdet – og til at servicere kommunerne på landsplan? Vil du gøre alt 
for at skrive tilbud og puljeansøgninger så levende og beskrivende som overhovedet 
muligt?  
 
Vil du være med til at sikre vores kunder besvarelser, der opfylder samtlige beskrevne krav og 
forudsætninger – samtidig med, at du er solidt funderet i lovgivningen på området og dermed 
de muligheder og udfordringer, der kan opstå i dette krydsfelt? Vi søger dig, der er stærk 
analytisk, udadvendt og opsøgende – både personligt og på skrift. Og dig, der brænder for at 
skrive – ikke nødvendigvis meget, men præcist og fængende. 
 
 
Opgaver og ansvarsområder 
 

✓ Projektledelse med tovholderfunktion i tilbudsprocessen - fra analyse til 
færdigt tilbud 

✓ Skabelse af overblik over indhold og leverance – lige fra det skriftlige 
materiale i udbuddet til selve leverancen, hvor du er garant for, at 
kontraktens detaljer bliver videreformidlet til det team, der skal udføre 
opgaven 

✓ Synliggørelse for kunden i forhold til igangsættelse af projekterne – fra 
indgåelse af kontrakt til information af de medarbejdere, der rent fysisk 
skal tilmelde deltagere? 

✓ Koordination – såvel internt som eksternt i hele processen, så relevante 
aktører involveres og bidrager til de løsninger, vi vælger at tilbyde 

✓ Synliggørelse og dokumentation af projektets fremgang – og fremlæggelse 
af detaljeret plan for denne 

✓ Tilbuds- og puljeansøgningsudarbejdelse – lige fra analyse af udbud til 
færdigskrevet materiale 

✓ Bindeled mellem alle de til projektet knyttede parter 
✓ Sparring og udarbejdelse af skriftligt materiale til direktion, projektledere 

mv.  
✓ Tekstproduktion til rapporter, præsentations- og salgsmaterialer 

 
 
Faglig og personlig profil … 
 
Du har en akademisk uddannelse inden for kommunikation, statskundskab, samfundsfag eller 
tilsvarende. Ideelt set har du et par års erfaring fra et lignende job – er du nyuddannet, er du 
også velkommen. Vi hører vi også gerne fra dig, hvis du … 
 

✓ Har erfaring med og/eller en passion for beskæftigelsesområdet, evt. 
mixet med det sundhedsfaglige  

✓ Har kendskab til jobcentre  
✓ Har en stærk skriftlig formidlingsevne  



 

✓ Har gode analytiske evner  
✓ Har et skarpt overblik over store informationsmængder og -opgaver 
✓ Har øje for detaljer, andre ikke ser  
✓ Er smidig i din samarbejdsform – internt som eksternt 
✓ Kan arbejde systematisk og selvstændigt 
✓ Kan holde hovedet koldt med de - til tider - korte deadlines 

 
Det er en fordel, hvis du har kørekort og bil. Og en nødvendighed, at du er fleksibel – og mobil. 
 
 
Vi tilbyder … 
 

✓ En innovativ virksomhed i udvikling og vækst 
✓ At du vil blive en del af et team med et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er 

højt til loftet 
✓ Et selvstændigt job med indflydelse og ansvar 
✓ Oplæring og sparring fra erfarne kolleger 
✓ Et sted, hvor du selv kan være med til at planlægge dét, der er 

arbejdsLIVSglæde for dig 
 
Kontakt Mads Sørensen, tlf. 2961 0812 eller Kim Overgård tlf. 2087 6338, hvis du har 
spørgsmål. Send dit CV og ansøgning til job@integro.dk senest den 20. september 2019. 
 
 

Integro A/S 
 

Vi er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed – et dynamisk center for udvikling af 
menneskelige ressourcer. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en 
højere enhed med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at 
skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi hjulpet ledige tilbage til arbejdsmarkedet, drevet af 
en grundlæggende ambition om altid at gøre en forskel. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. 

Vi motiverer og støtter med det formål, at den enkelte tager ansvar for eget liv og egen situation. 
Se mere på integro.dk. 
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