Associate Consultant Search & Selection, Navigio
Följ med oss på en framgångsrik resa som bara sett sin början!
Navigio är en av Sveriges bästa och mest snabbväxande
arbetsplatser, just nu söker vi fler unika medarbetare.
Om rollen
I en nyckelroll leder du delprojekt inom Executive Search. Arbetet
ställer stora krav på att kunna sätta sig in i en verksamhet för att
förstå de kritiska detaljerna och framgångsfaktorerna. Med andra
ord är kravet på skarp analys och proaktiv projektledning ett
faktum för att lyckas i rollen.
Navigio är ett företag med mycket höga ambitioner avseende
kundfokus och kvalitet. Det ställs höga krav på alla våra medarbetare eftersom vi arbetar i intensiva
projekt med korta ledtider. För dig som vill arbeta med analys, människor och driva utmanande projekt
är Navigio en attraktiv arbetsplats. Våra kunder är marknadsledande bolag i olika branscher.
Vi söker
Vi växer och söker medarbetare utöver det vanliga. Teamet har idag en blandad kompetens med
personer från olika bakgrunder. Därför söker vi dig som antingen har några års arbetslivserfarenhet
eller är nyutexaminerad med mycket goda studieresultat. Vi tror att du är civilekonom, civilingenjör
eller jurist från något av de större universiteten. Har du ett tydligt människointresse, är energisk och
resultatorienterad samt har en god social och retorisk kommer du att bli framgångsrik hos oss.
Om Navigio
Navigio är en snabbväxande, digital och disruptiv aktör inom området ”People & Organizations”. Vår
vision är att frigöra full potential och vår mission är att utveckla både individer och organisationer. I
praktiken innebär det att vi hjälper våra kunder att sätta den strategiska riktningen (Strategy &
Organization), ha rätt team på plats (Executive Search, Audits, Interim Management, Career
Transition) och att etablera hög kvalitet (Leadership). Vi är ett nordiskt konsultbolag som för
närvarande omsätter ca 120 msek, med en mycket stark tillväxt. Vi arbetar aktivt med att skapa en
arbetsplats utöver det vanliga och har som kvitto på det utnämnts till en av Sveriges bästa
arbetsplatser sju år i rad.

För inspiration Klicka här
Placering i Stockholm, start omgående
För mer information kontakta gärna Anna Meyer, Head of Associate Consulting på 073-384 30 86
alternativt anna.meyer@navigio.se
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