Hampus Skulpturelle Legepladser
ønsker at skabe rammer for, at børn
kan udvikle sig og blive kreative og
bidragende individer.

Projektkonsulent
Rådgivning og Salg
Salg - og projektstyring

Tillidvækkende profil

Du får kundeansvaret for en række eksisterende og nye
kunder i Danmark og Sverige, der omfatter : Landskabsarkitekter, kommuner, institutioner og skoler. Her afdækker du
kundens visioner og idéer og du bidrager selv til udviklingen af den rette løsning. Du får støtte til projektudviklingen, og det bliver din opgave at sikre, at der er projekter i
pipelinen

Du har sikkert en uddannelse som landskabsarkitekt - og
sandsynligvis erfaring med projekttering af udearelaer,
legepladser eller tilsvarende. Det er ikke et krav, at du har
salgserfaring - vigtigere at du har et vindende og seriøst
væsen.

Herudover bliver det din opgave at koordinere fremstillingsprocessen i tæt samarbejde med produktionsorganisationens teamledere, således at der leveres effektivt og i
overensstemmelse med kundens ønsker og behov.

Det afgørende er, at du er en troværdig og flittig ildsjæl, der
brænder for at gøre verden til et bedre sted, hvor børn får
gode rammer for at udvikle sig. OG det er en fordel at tale/
skrive engelsk.
Du er velkommen til at ringe til John Wagner på 30 24 24 09
for at høre mere.

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

Hampus tror på at den eventyrlige
fortælling er et grundlæggende
element i børns udvikling. Børns leg
udfolder sig som en fortløbende
fortælling, der opstår spontant, og
Hampus legeredskaber skal bidrage til
denne fortælling og udvikling.
Hampus har eksisteret i 16 år, og har
i den seneste tid oplevet en markant
vækst med projekter i Danmark og
udlandet.
Kulturen i Hampus er uhøjtidelig,
positiv og uformel, og der er et stærkt
tværfagligt samarbejde.
Som led i den fortsatte udvikling søges
nu en engageret og sælgende Projektkonsulent.

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
contact@peoplecapital.dk

