Vi söker skarpa managementkonsulter

inom digitalisering
VEM ÄR DU? Du har minst tio års erfarenhet,
sannolikt som konsult, med digitalisering som
specialitet. Du vill fortsätta utvecklas inom
digitalisering och har ett stort intresse för
artificiell intelligens (AI). Du tycker om att
nätverka, skapa egna affärer och har en
akademisk examen i botten. Du är van att
driva utvecklings– och förändringsarbete i
politiskt styrda organisationer.
VAD ERBJUDER VI? Inom digitalisering
arbetar vi med nationella strategier och
utredningar för aktörer inom stat, kommun
och landsting. Flera uppdrag handlar om
samverkan över organisatoriska gränser,
där vi arbetar med att kartlägga och
förverkliga livshändelseperspektivet i den
svenska förvaltningen. Vi arbetar ofta i
gränslandet mellan verksamhet och IT och
ger stöd i projekt– och processledning, kravställning och upphandling.
Governo är ett av få bolag som jobbar med
hur offentlig sektor bör förhålla sig till AI och
hur AI kan bidra till en positiv samhällsutveckling och en offentlig sektor i framkant.

VILKA ÄR VI? Vi är idag ett trettiotal
medarbetare med passion för samhällsutveckling. Vi har också ett nätverk av
associerade konsulter, i form av forskare
och specialister.
Vår vision är ett attraktivt samhälle i takt
med framtiden. Vi vill bidra till positiv
samhällsutveckling och trävar i det
dagliga arbetet efter att vara det goda
företaget.
Vi är angelägna om att ha en god fördelning mellan arbete och fritid och
strävar hela tiden efter en kreativ arbetsmiljö som passar ihop med resten av livet.
Självklart kompetensutvecklar vi oss själva
genom gemensamma och individuella
insatser.
För oss är vår kunskap vårt guld och det
delar vi gärna med andra. Vi jobbar därför
aktivt för att sprida det vi kan, genom att
göra vår arbetsplats till en mötesplats för
kunskapsutbyte. Vi tror att det är så vi
skapar utveckling som håller i längden.

NYFIKEN? Mejla ditt CV till rekrytering@governo.se. Har du frågor går det bra att mejla till
samma adress. Varmt välkommen med din ansökan – gärna senast den 7 oktober 2018.
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