FalckEkdahl søger ambitiøs Contract Manager

FalckEkdahl er en mindre konsulentvirksomhed i indre by, der leverer specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning til både offentlige og private virksomheder. Vi arbejder primært med opgaver inden for IT-området, herunder Contract Management, kontraktforhandling og –koncipering, samt gennemførelse af udbud.
Vi søger en ambitiøs Contract Manager, der kan varetage værdiskabende styring af vores kunders IT-kontraktporteføljer med fokus på kontraktøkonomi og -vilkår og bidrage til udviklingen af Contract Management enheden i
FalckEkdahl.

Opgaver og ansvar
Som FalckEkdahls nye Contract Manager vil du få det overordnede ansvar for flere af vores kunders it-kontraktporteføljer. Du vil få en bred vifte af opgaver indenfor Contract Management disciplinen, herunder yde kommerciel og juridisk rådgivning, koncipere kontrakter, gennemføre udbud samt bistå i forbindelse med konflikthåndtering.
Det er bl.a. Contract Managerens opgave og ansvar at,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbygge og strukturere detailviden på kontraktniveau.
Sikre, at kontraktuelle definerede leverancer, rapporteringer og kontroller udføres.
Indgå i leverandørstyringen med fokus på opfølgning på leverandørens kontraktuelle forpligtelser, herunder milepæle og leverancer.
Sikre overblik over og godkendelse af leverancer og ændringsanmodninger.
Sikre, at det eksisterende kontraktoverblik vedligeholdes og udbygges i overensstemmelse med tiltag på
de enkelte kontrakter.
Yde kommerciel og juridisk assistance og sparring med kunden.
Sikre løbende afklaring af kontraktuelle/kommercielle problemstillinger i dialog med kunden.
Kapitalisere risici for at give kunden et dækkende beslutningsgrundlag.
Foretage fakturakontrol samt benchmarking af priser.

Kvalifikationer
Du skal have en pragmatisk tilgang til dit arbejde og altid have værdimaksimering for øje.
Som person skal du først og fremmest være ambitiøs og altid ”sulten”/ærgerrig efter nye udfordringer, ny viden
og nye opgaver. Du skal være udadvendt og god til at skabe netværk samt kunne indgå i samarbejdsrelationer på

alle niveauer. Du skal være en faglig nørd, udpræget resultatorienteret og have gennemslagskraft til at tage kampen op for at få dit igennem uden, at du mister flair for projekt- og leverandørhåndteringen.
Du kan lide at tvistløse og har en kommerciel tankegang. Opgavernes karakter kræver, at du kan holde mange
bolde i luften på én gang og samtidig bevare overblikket. Du skal arbejde struktureret, overholde tidsfrister og
have sans for detaljer, ligesom det forventes, at du er forandringsparat.
Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er analysestærk både indenfor økonomi og jura og kan opbygge og vedligeholde et samlet overblik over
flere kontraktporteføljer.
Har stærke kommunikationsevner såvel skriftligt som mundtligt.
Har gennemslagskraft og er vedholdende.
Er ambitiøs og ”sulten”
Er faglig nørd.
Er social og udadvendt.
Er god til at samarbejde.
Har en interesse for IT og er hurtig til at sætte dig ind i nyt stof.

Kompetencer og erfaring
Du skal have en relevant uddannelses- eller erfaringsmæssig baggrund og gerne med kommerciel baggrund, fx
Cand. merc. jur.
Det er endvidere afgørende, at du har interesse for at udvikle dine evner som Contract Manager og er parat til en
stejl udviklingskurve. Du skal være villig til at varetage såvel praktiske dagligdagsopgaver som mere analytiske og
akademiske opgaver. Du skal yderligere besidde stort købmandskab. Er du nyuddannet eller ved at færdiggøre dit
studie og har samtidig stor interesse for Contract Management, vil du også blive taget i betragtning. Det afgørende
er, at du har de rette personlige kvalifikationer samt at du er villig til at investere i at lære og udvikle dig.

Vi tilbyder
Et spændende, udfordrende, udviklende og afvekslende job i en innovativ virksomhed med dygtige kollegaer og
et stærkt fællesskab. Der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Vi tilbyder en stilling med
ansvar, indflydelse og udfordringer med mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver i et dynamisk miljø med
frihed under ansvar. Stillingen er ledig til besættelse snarest mulig.

Yderligere information
Du kan læse mere om FalckEkdahl og vores ydelser på www.falckekdahl.dk.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Catrine Amalie Ekdahl, tlf. 24 98 09 72.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV i et samlet dokument til cae@falckekdahl.dk med teksten ”Contract Manager” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er d. 16. marts 2017. Der vil være samtaler i uge 12.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

