
 

 
 

Vi søger en Organisational Development Specialist som bliver et aktiv i at udvikle vores organisation, kultur og forretning 
 
Til en nyoprettet stilling som Organisational Development Specialist får du her en unik mulighed for at bidrage til at drive vores forretning fremad og sikre vi har en 
organisation og kultur, der er klar til at skabe yderligere vækst. Din rolle favner to områder, ansvarlig for HR og hele paletten af HR-opgaver samt fungere som 
Executive Assistent til direktionen. Du bliver dermed et solidt bindeled mellem ledelse og organisation og en tæt kommerciel sparringspartner for særligt CEO og CFO. 
 
Dine opgaver vil være af både driftsmæssig og strategisk karakter, så en varieret hverdag kan vi godt garantere. 
Af konkrete opgaver kan nævnes; 

➢ Rekruttering og onboarding  
➢ Udvikling, herunder MUS, kurser og uddannelse 
➢ Arbejdsmiljø og trivsel 
➢ Personalejura 
➢ Udarbejdelse af oplæg til direktion og bestyrelse 
➢ Bæredygtighedsindsatser 
➢ Kommunikation 
➢ Assistere ved møder, rejser, mv.  

 

 

Din baggrund - det rigtige match 
Din baggrund kan se ud på mange måder, men vi forestiller os, du har en akademisk uddannelse. Derudover har du en praktisk erfaring med HR samt en god 
kommerciel indsigt og interesse, som du har lyst til at bringe i spil på daglig basis. Du har gode IT-kundskaber og gebærder dig uden besvær på dansk og engelsk. 
 
Du vil få stor frihed og ansvar for at drive eget område og initiativer, og derfor er det essentielt, at du trives med at stå på egne ben og ikke er bleg for at tage 
selvstændigt ansvar. Som person tager du initiativ og er nysgerrig og er vedholdende i de ting, du driver. Du er lærenem og ser det som en styrke at dele viden. 
Du har flere roller og opgaver i dagligdagen, hvorfor en struktureret tilgang er naturligt for dig. Du planlægger din tid og opgaver, og når dermed dine opstillede mål i 
tide. Og ikke mindst, så er du positiv og imødekommende, troværdig samt du formår at skabe relationer, der bygger på tillid. 
 

Din fremtidige arbejdsplads 
Hans Buch A/S er en moderne ingeniør- og handelsvirksomhed, som udvikler og leverer industriudstyr og -løsninger. Med vores store erfaring, brede program af 
kvalitetsprodukter og services, løser vi opgaver for et bredt udsnit af danske private og offentlige kunder. Vi er stolte af vores kultur, hvor vi har fokus på den enkelte 
medarbejder og dennes trivsel. Medarbejderne får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de og virksomheden fortsat udvikler sig. Tonen er uhøjtidelig, 
der er højt til loftet, ligesom der er kort fra ide til handling. Vi har en god og sund frokostordning, frisk frugt hver dag og motionscenter. 

 

Sådan kommer du videre 

Er du nysgerrig efter at høre mere om denne mulighed, så giv CEO Martin de Feuth Jensen et kald på mobil 30904574 eller læs mere på www.hansbuch.dk. 

Eller søg stillingen her senest d. 25. august 2022. 

Vil du hjælpe os med at udvikle vores organisation? 

https://fstg.jobnext.dk/69/apply

