Faglig konsulent til IBG - Interaktiv BorgerGuide
Vil du sætte din faglighed i spil og gøre en forskel for mennesker med særlige behov? Vi søger en faglig konsulent, som
kan styrke og udvikle vores implementering, undervisning og kunderettede indsats.
Vi udvikler og dri er IBG - Interaktiv BorgerGuide, der er en digital kommunikationsplatform for mennesker med
funktionsnedsættelser. Platformen understøtter fagpersonalets pædagogiske arbejde med kommunikation, information
og struktur. Vores kunder er typisk kommunale dag- og døgntilbud inden for det specialiserede socialområde.

Hvad bliver dine opgaver?
• Ansvarlig for planlægning, koordinering og udvikling af succesfulde (re-)implementeringer (herunder undervisning) i
dialog med slutbrugerne og deres organisationer
• Skabe kompetencelø hos slutbrugerne gennem sparring og undervisning med fokus på refleksiv læring
• Præsentere IBG for potentielle kunder
• Deltage i udviklingsarbejdet omkring platformen
• Telefonisk support
Du bliver en del af IBG’s kundehold med fokus på at styrke den faglige profil i produktet, bl.a. igennem løbende udvikling
og tæt dialog med slutbrugerne. Du bliver ansigtet udadtil som kundernes primære kontakt og brugernes ambassadør i
videreformidlingen af deres behov, ønsker og idéer til produkt- og udviklerteamet. Din rolle bliver at forene IBG som
pædagogisk værktøj med behovene i de enkelte praksisser, som det opleves af borgere og medarbejdere.

Hvem er du?
Med en baggrund som lærer eller pædagog har du lyst til at sætte din faglighed i spil i et digitalt pædagogisk perspektiv.
Måske har du allerede erfaring fra specialområdet.
Vi lægger vægt på, at du:

• Kan arbejde selvstændigt og er i stand til at lede mindre projekter
• Er god til at tale med mennesker, er handlekra ig og tydelig i din kommunikation og formidling
• Har overblik og er fleksibel i en omski elig hverdag
• Ser tværfagligt samarbejde som en naturlig del af dit arbejde - både internt og eksternt
Hvad forventer vi af dig?
• At du er udadvendt og har fokus på at skabe værdi for slutbrugerne. Du kan skabe tæt dialog med vores kunder og
afdække deres behov og organisatoriske opbygning.
• At du har dokumenteret erfaring med undervisning/formidling og kan brænde igennem. Du kan tilpasse
formidlingen til forskellige faggrupper med forskellige IT-kompetencer.
• At du har god IT-forståelse, f.eks. erfaring med IT-support eller databehandling.
• At du har kørekort. Vi har kunder over det meste af landet, og der vil forekomme rejsedage.
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Hvad får du til gengæld?

• Du kommer til at bidrage til udviklingen af et produkt, der gør en stor forskel for borgeres oplevelse af livskvalitet.
• Du bliver en del af et tværfagligt team, der brænder for at skabe meningsfulde løsninger. Vi prioriterer humor, arbejder
•
•

tæt sammen og har et godt arbejdsmiljø.
En hverdag i en mindre virksomhed i rivende udvikling, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på både
virksomhed, processer og produktudvikling. Vi er ambitiøse og vægter faglig nysgerrighed højt.
Virksomhedsarrangementer, fredagsbarer og ikke mindst en velsmagende frokostordning.

Praktisk information
IBG ProReact er en dansk virksomhed med +10 medarbejdere. Vores produkter er markedsledende, og IBG benyttes i
dag i mere end 25 kommuner. Derudover udvikler vi også informations- og selvbetjeningssystemer til bl.a.
indkøbscentre og større bygninger. Vi bor i et kreativt kontormiljø med store lyse lokaler i den gamle kapselfabrik i Valby,
lige ved Ny Ellebjerg St. Se mere om os og IBG på: borgerguide.dk
Har du spørgsmål til stillingen, så skriv eller ring til vores daglige leder Jeppe Slot Stauning på:
jss@proreact.dk eller tlf. 70 70 79 05.
Ansøgningsfrist fredag d.23.april 2021. Vi afholder samtaler i uge 17 2021 og forventer jobbet besat pr.1.juni 2021.
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via e-mail til jss@proreact.dk.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
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