
  

Yderligere information 
Arbejdstid: Fuldtid 
Samtaler: Uge 22-24 
Startdato: August 2021 
Arbejdssted: Rundforbivej 303, 2850 Nærum (Lige ved Nærum st.) / På hjemmekontoret 😊😊 
Hjemmeside: www.savilleconsulting.dk  
 
 
 

 

Seniorkonsulent hos Saville Consulting Danmark 
. 
 

Har du lyst til at være en del af en af de førende udbydere inden for testværktøjer til rekruttering, udvikling og ledelse? 
Og vil du være med til at styrke vores kunders brug af Savilles testværktøjer?  

Så tilbyder vi et spændende job hos Saville Consulting Danmark som seniorkonsulent. 

 
Dine personlige og faglige kvalifikationer 
Vi søger en kollega med relevant akademisk uddannelse og med stor passion for HR, herunder både rekruttering og 
udvikling. Du vil få et stort ansvar og skal trives med at arbejde med mange forskellige typer opgaver og med et 
primært fokus på testcertificering og konsulentydelser. 
 
Du skal kunne arbejde effektivt og trives i et travlt miljø, hvor dit positive mindset smitter af på kunder såvel som på 
teamet. Du vil have meget kundekontakt (også med engelsktalende kunder) og skal derfor være serviceorienteret 
samt velformuleret på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt. 
 
Det er en fordel, hvis du har én eller flere certificeringer i testværktøjer og har erfaring fra konsulentbranchen, men 
ikke et krav.  
 
Om jobbet 
Vi er et fagligt stærkt og dedikeret team, der drives af at skabe resultater sammen, og hvor vi hjælper hinanden og 
tænker i løsninger på tværs af teamet. Dine opgaver vil bestå af blandt andet:  
 

• Undervisning på kurser - certificering i Savilles testværktøjer  
• Kundemøder og præsentationer 
• Konsulentydelser - testtilbagemelding og interview i forbindelse med rekruttering og/eller udvikling, 360° 

feedback, teambuilding mm. 
• Rådgivning og sparring med kunder i forbindelse med brugen af Savilles testværktøjer og 

testadministrationssystem 
• Opfølgning og koordinering med kunder i forbindelse med kurser og konsulentydelser 

 
Vil du være en del af vores team? 
Vi afholder løbende samtaler og ser frem til at modtage din ansøgning samt CV snarest på mail@savilleconsulting.dk. 
Sidste frist for at søge stillingen er den 1. juni 2021. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte os på 
70 22 10 50. Din ansøgning vil blive behandlet fortroligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Mange hilsner 
 
Saville Consulting Danmark  
Willis Towers Watson Alliance Partner| www.savilleconsulting.dk | Follow Saville on LinkedIn 
 

Saville Consulting Danmark er en del af Saville Assessments internationale partnernetværk, som er repræsenteret i 
mere end 80 lande og udvikler testværktøjer til brug for rekruttering og udvikling. Vi er hos Saville Consulting 
Danmark ansvarlige for Danmark og Norden og udbyder testcertificeringskurser og konsulentydelser – alt sammen 
relateret til Savilles testværktøjer. Vores kunder spænder bredt fra enkeltmandsvirksomheden til flere kunder i C25 
indekset. Du vil arbejde tæt sammen med det danske team samt vores internationale kolleger/partnere. 
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