Ramsdal søger tilbudsspecialist til offentlige udbud

En stor del af den offentlige sektors strategiske indkøb af serviceydelser fra den private sektor foregår i dag via
større eller mindre offentlige udbud. For Ramsdal som en stor leverandør af ydelser inden for
arbejdsmarkedsområdet samt HR-området generelt er det derfor af afgørende betydning, at vi er i stand til at
byde målrettet og effektivt ind på de udbud, som vi ønsker at vinde.
Hvis du kender til den problemstilling fra fx tidligere funktion som leverandør til den offentlige sektor og har lyst
til at omsætte den viden til stærke, fængende og vindende udbudstekster…. Så læs endelig videre!

Hvis du ydermere har
•
•
•

En god udbuds-/tilbudsstrategisk forståelse
Et godt overblik, et udpræget planlægnings-gén og en god analytisk sans
….og frem for alt en skarp pen - så skynd dig at sende os en ansøgning!

Du er selvfølgelig også velkommen til først at ringe til direktør Jan Thomsen på tlf. 4040 7719 for at høre nærmere
om os og jobbet.

Dit arbejde vil bestå i at
•
•
•
•
•
•

Overvåge udbudsmarkedet ved hjælp af tilgængelige udbudsdatabaser
Udvælge targetudbud i samarbejde med den ansvarlige for forretningsområdet
Analysere udbudsmateriale og kravspecifikationerne
Opstille en tids- og procesplan for arbejdet, hvor forskellige ressourcepersoner involveres
Udarbejde/indsamle tekster og opstille udkast til diskussion med den ansvarlige for forretningsområdet
Koordinere den færdige samling og upload af den endelige dokumentpakke

Først og fremmest vil der indgå udbud inden for arbejdsmarkedsområdet i Ramsdal-regi, men der kan også indgå
øvrige typer af offentlige udbud inden for HR-området hos såvel Ramsdal Executive samt vores søsterorganisation
Muusmann A/S
Hos os vil det (endnu) ikke være et fuldtidsjob. Det vil således være muligt for dig at passe arbejdet hos os ind i
forhold til andre opgaver eller andet job – eller måske har du besluttet dig for ikke at arbejde så meget længere,
men ønsker fortsat at stille din viden til rådighed. Vi forestiller os en erfaren person på posten.

Er dette noget for dig?
..så send hurtigst muligt det, som du ønsker at vi skal vide om dig til os.
Klik her for at komme til vores rekrutteringsside, hvor du kan uploade din motiverede ansøgning samt dit CV.
Vi inviterer til dialog løbende, idet vi gerne vil indgå et samarbejde snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Ramsdal Gruppen er et konsulenthus, der leverer løsninger inden for hele Human Resource området til både
offentlige og private virksomheder. Specielt har vi i en årrække samarbejdet med en lang række jobcentre i hele
landet, og vi er herigennem en del af den samlede beskæftigelsesindsats. Vi leverer løsninger i relation til mange
forskellige målgrupper, som alle har det til fælles, at de i øjeblikket står uden for arbejdsmarkedet.
Muusmann A/S er en af Danmarks mest markante og bedst kendte virksomheder inden for konsulentydelser til
politisk styrede organisationer og virksomheder (stat, regioner, kommuner), halvoffentlige (f.eks. forsyningsselskaber og transportselskaber) og medlemsstyrede organisationer (f.eks. fagforeninger og hjælpeorganisationer). De
vigtigste ydelser er rekruttering, organisationsudvikling, ledelsesudvikling og forskellige former for analyser.
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