
Så søg stillingen som udbudskonsulent
hos landet største aktør på
beskæftigelsesområdet.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care udvikler og leverer dynamiske indsatser til landets kommu-
ner og jobcentre, og har gjort det siden 2007. Vi samarbejder med over 
halvdelen af landets kommuner og beskæftiger mere end 270 medar-
bejdere. Målet med indsatserne er at bringe borgere fra offentlig 
forsørgelse til selvforsørgelse. Vi ønsker at være vane- og banebryden-
de inden for beskæftigelsessektoren og udvikler konstant metoder og 
indsatser i samspil med borgere og samarbejdskommuner.  Og du skal  
være med til at sætte ord på det, vi gør.

STILLINGEN
Til vores administrative afdeling i Herning søger vi en udbudskonsulent. 
Din primære opgave er at udarbejde udbudssvar og tilbud, men også 
anden tekstproduktion, der kan indgå i vores eksterne salgsprocesser 
og kommunikation til kunder og borgere. Fx informationsfoldere og 
præsentationer, rapporter og salgsoplæg. Du brænder altså for at 
skrive. Ikke nødvendigvis meget, men præcist og fængende. Og meget 
bedre end det du læser nu. For at kunne beskrive vores produkter og 
metoder skal du være analytisk stærk, udadvendt og opsøgende. Hvis 
ikke du selv ligger inde med den nødvendige viden, skal du kunne 
indhente relevante informationer samt analysere, strukturere og sam-
mensætte disse til en klar og præcis tekst. Der er tale om en stilling på 
30-37 timer om ugen til besættelse snarest muligt.

VI TILBYDER
•  Vi kan byde dig velkommen til et dynamisk og udviklingsoriente- 
 ret team med store ambitioner
•  Du bliver en del af et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor  
 vi lægger vægt på sparring, dialog og kvalitet
•  Et selvstændigt job med indflydelse og ansvar
•  Der vil være oplæring fra erfarne kolleger

DINE OPGAVER
• Projektleder og tovholder i udbudsprocessen fra analyse til   
 færdigt tilbud
•  Skabe overblik over indhold og leverance, både af det skriftlige  
 materiale i udbuddet samt selve leverancen ved idriftsætning
•  Planlægge udbudsprocessen samt være mødeholder for 
 interessenter, bl.a. direktører, fagchefer, mellemledere og øvrige  
 bidragsydere 
•  Skabe overblik for de involverede parter, forventningsafstemme  
 og sikre fremdrift
•  Udarbejde selve besvarelsen af udbudsmaterialet i tæt 
 samarbejde med interessenterne
•  Udarbejde øvrigt skriftligt salgsmateriale, produktbeskrivelser  
 mv.

VI SØGER EN PERSON MED
• Du har en relevant akademisk uddannelse eller er journalist evt.  
 med akademisk overbygning – eller omvendt. Ideelt set har du et  
 par års erfaring med tekstproduktion, men nyuddannede er   
 også meget velkomne 
•  Stærk skriftlig formidler - også på SoMe
•  Stærke analytiske evner 
•  Stort overblik og trives med mange bolde i luften
•  Øje på detaljen, når andre ikke har det
•  Gode samarbejdsevner og projektlederegenskaber
•  Kan arbejde systematisk og selvstændigt
•  Trives med til tider korte deadlines
•  Erfaring med beskæftigelsesbranchen enten fra kommune eller  
 anden aktør er en fordel men ikke et krav
•  Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed

Brænder du for at skrive udbud?

ANSØGNING OG KONTAKT
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte

Kvalitetschef Thomas Ravn Jakobsen på 29 87 35 82  eller
Udviklings- og IT-chef John Olsen på 29 87 77 53

Ansøgning og CV bedes sendt på mail til adm@quickcare.dk 
mærket ”Udbudskonsulent”.

Ansøgningsfrist: 1. Dec eller til rette kandidat er fundet.  
Samtaler afholdes løbendeQUICK

CARE


