Managementkonsult med uppdrag i hälso- och sjukvårdssektorn
Helseplan söker dig som är nyutexaminerad eller har några års arbetserfarenhet, som
managementkonsult eller från roll inom sjukvården, för spännande uppdrag inom hälso- och
sjukvårdssektorn.
Konsult på Helseplan
Tillsammans med vårt erfarna team av managementkonsulter får du vara med och påverka
utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn. Detta samtidigt som du ges stora möjligheter att
utvecklas inom en rad olika områden, t ex strategi- och verksamhetsutveckling, digitalisering,
sjukhusutveckling, benchmarking samt uppföljning och utvärdering.
Hos Helseplan arbetar du med de största och viktigaste hälso- och sjukvårdsfrågorna i nära
samarbete med våra kunder, tillsammans med våra kompetenta och engagerade kollegor. Vi är ett
växande och entreprenöriellt företag med högt i tak där egna idéer och initiativ uppskattas. Detta ger
dig möjligheten att påverka företagets utveckling i en prestigelös och inspirerande arbetsmiljö. Vi
värnar om att du är unik, därför skräddarsyr och anpassar vi din utvecklingsplan så att den passar dig
och dina mål, styrkor och svagheter.
Vi tror på tvärprofessionella team och kombinerar olika kompetenser och erfarenheter i våra projekt
baserat på uppdragsgivarens behov. Detta resulterar inte bara i väl genomförda projekt utan utgör
även en av grundstenarna för personlig utveckling, där möjlighet ges till att arbeta med och lära sig
från de bästa. I takt med att du utvecklas får du mer ansvar och möter större utmaningar.
Profil
Vi välkomnar konsulter på alla nivåer men söker i första hand dig som är nyutexaminerad eller har
jobbat upp till fem år.
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Du har (eller kommer snart att få) en akademisk examen inom medicin, ekonomi, teknik
och/eller annan relevant akademisk examen.
Du har ett stort samhällsengagemang och delar vår vision att utveckla vård och
omsorgssektorn.
Du är en problemlösare som gillar att driva och leda i förändring och utveckling.
Du är en lagspelare med hög integritet.
Du har en stark analytisk och kommunikativ förmåga – du kan med andra ord inte bara förstå
och tolka samband utan även förklara komplexa förhållanden på ett enkelt sätt, visuellt
och/eller skriftligt.
Du har mycket goda kunskaper inom PowerPoint, Excel och Word.
Du är bra på att skapa goda relationer och bygga förtroende – både internt och externt.
Du vill arbeta med utveckling och förändring.
Tidigare erfarenheter av sälj- och/eller projektdrivna miljöer anses som meriterande.

Flytande svenska i tal och skrift, samt en god förmåga i det engelska språket behövs i vårt arbete.

Helseplan som arbetsgivare
Uppdragen finns på många platser i Sverige men du kommer främst att arbeta i Stockholm eller i
Stockholms närhet. Dock kan några uppdrag kräva resor utanför Stockholm och dess närregion.
Helseplan erbjuder konkurrenskraftiga förmåner vad gäller exempelvis lön, pensionsavsättningar och
friskvård. Helseplan främjar balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar även till sociala
aktiviteter och friskvård.
Vårt kontor finns vid Slussen, Stockholm.
Ansökan
Om du är personen vi söker, skicka CV och personligt brev till helseplan@helseplan.se. Ansök senast
16 september. Ange ”Managementkonsult” i ämnesraden. Ansökningar hanteras löpande.
För frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Teresa Herlin, konsultchef, på tel: 0705-28 00 16.

