IMPAQ søger erhvervspsykolog
For otte år siden startede vi IMPAQ erhvervspsykologi. Vi havde tårnhøje ambitioner,
og det har vi stadig. Vi har en stor og stigende efterspørgsel på vores ydelser. Derfor
søger vi endnu en erhvervspsykolog der vil være med til at udvikle organisationer og
tilgangen til ledelse og organisationer i Danmark, og som vil være en del af et stærkt
fagligt fællesskab, som er under fortsat udvikling.
Om IMPAQ
I IMPAQ tror vi på, at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde, modige teams og
modige individer præget af åbenhed og selvværd. Og vi tror på, at organisationens kultur er altafgørende
ift. organisationens evne til at gro og præstere. Vores mission i IMPAQ er at bidrage til at udvikle
kompetente og modige organisationer og ledere: Organisationer og ledere der tør arbejde bevidst med
åben feedback og udvikling. Vi kæmper for at udvikle organisationer i retning af psykologisk sikkerhed,
præget af læringskultur hvor man ikke skal skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl, men hvor man
kan dukke op som det hele menneske man er, og turde være åben om sine usikkerheder og svagheder.
For at kunne dette, har vi en række interne principper og tilgange som vi arbejder ud fra,
og som vi også er drevet af:
• Vi involverer os reelt i vores kunder og i de opgaver vi går ind i. Vi er aldrig ligeglade.
• Vi tør tage egen medicin, og vi prioriterer egen udvikling højt.
• Vi tør tumle med vores egen sårbarhed; vores frygt, usikkerhed, tvivl og fejl, og vi tager ansvar for
hinandens udvikling.
Som ansat i IMPAQ er man:
Sulten - Vi brænder for at gøre en forskel, er videbegærlige og passionerede om det faglige arbejde. Vi
tager ansvar for hinanden og bidrager hvor vi kan.
Socialt begavet - Vi har selverkendelse og kan reflektere over vores adfærd. Vi kan gå ind i og håndtere
konflikter med hinanden på en åben måde.
Ydmyg - Vi erkender og kommunikerer egne fejl og svagheder og tør være sårbare. Vi påtager os gerne
opgaver udenfor egne ansvarsområder.
Disse tre dyder er afgørende at besidde og udvikle på for at trives i IMPAQ. Samtidig har vi et åbent,
ærligt og uformelt samarbejde med hinanden og er optaget af, at konsulentlivet også skal være bæredygtigt.

Jobbet
Du bliver ansat i IMPAQ og kommer til at arbejde selvstændigt og i team med en bred vifte af
organisationsudviklingsopgaver. Særligt har vi mange opgaver med lederteamudvikling, ledercoaching,
teamudvikling, oplæg og konflikthåndtering.
Vi ser gerne, at du har 4-5 års erfaring som psykolog, og herunder erfaring med proceskonsultative
opgaver. Det er desuden vigtigt, at du har eget netværk og er indstillet på at bruge det.
Det er et krav at du er cand.psych. Du føler dig i stand til at løse erhvervspsykologiske opgaver, men du
vil få stor støtte i din læring og udvikling ind i IMPAQs tilgang og metoder. Du bor på Fyn, eller tæt på Fyn.
Eller er åben for at flytte dig efter jobbet.
Praktisk
Vi har udviklet et årshjul for aktiviteter internt i IMPAQ, hvilket bl.a. indebærer at vi bruger flere hele dage
årligt på fælles faglig udvikling. Vi har desuden løbende supervision og sparring.
Opgaverne er placeret i hele DK, dog er langt de fleste på Fyn. Jobbet kræver, at du har egen bil.
Vi holder til i Cortex Park i Odense. Men i dagligdagen er vi typisk ude på opgaver, og vi har ikke et fast
sted, vi møder ind hver dag. Du skal derfor kunne sætte pris på den frihed der er forbundet hermed, og
kunne trives med de begrænsninger det også indebærer.
Ansættelse
Løn og ansættelse efter aftale.
Ansættelse: 1/8 2019.
Ansøgningsfrist: 1/4 2018.
Kontakt: send din ansøgning til vores studentermedhjælp Gustav på gustav@impaq.dk
Ansættelsessamtaler sker løbende. Alle får svar senest 5/4 om man inviteres til samtale.

Om IMPAQ
•

IMPAQ er et erhvervspsykologisk konsulenthus på Fyn, beliggende i Cortex Park i Odense. I IMPAQ er vi en række erhvervspsykologer,
som alle arbejder med at styrke, udvikle og kvalificere organisationer, ledere og lederteams.

•

Vi arbejder evidensbaseret og baserer således vores arbejde på bedst tilgængelige viden, vores egen ekspertise og kundens forhold og
ønsker. Vi er dybt optagede af, at vores arbejde skal skabe effekt også på den lange bane, hvilket præger vores arbejdsmetoder.

•

Vi bruger gerne tid og kræfter på undervisning og forskningsviden med henblik på at holde os ajour på teori og faglig udvikling.

•

Vi undersøger løbende effekten af vores arbejde og skriver artikler og bøger om vores erfaringer for at bidrage til egen og
organisationspsykologiens udvikling.

•

Sidst men ikke mindst: Vi brænder for vores fag! Vi elsker det! Vi kan slet ikke lade være! Vi synes det er vigtigt, intenst, bevægende
og inspirerende!
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