Whitebox søger medejer/partner med speciale indenfor forandringsledelse
Ser du dig selv som forandringsaktivist? Stortrives du, når du taler forretningsudvikling og ser
muligheder for at skabe og gennemføre succesfulde strategisk vigtige forandringsprojekter?
Whitebox er ubestridt ”modenheds (dygtigheds) eksperterne” her i Danmark. Vi er førende i udviklingen
og anvendelse af internationale modeller hos vores kunder, hvor dygtighed til produktudvikling eller
projektgennemførelser er altafgørende. Når vi har gennemført en typisk leverance (Benchmark) til vores
kunder, ved de præcis, hvorledes de performer (procesmæssigt) ift. Best Practice Worldwide, og de ved
også præcist, hvilke 2-3 forandrings projekter de nu skal fokusere på at få implementeret indenfor det
næste års tid.
De eksisterende 3 partnere er fuldt optaget af gennemførelsen af disse benchmark, samt
digitaliseringen af samme, og har derfor forsømt det forretningsmæssige fokus på det store potentiale
som vi ser – helt generelt – omkring forandringsledelse.
Vi kan noget helt unikt – og det er at ”udvikle” modenhedsmodeller. Det betød også, at vi for en del år
siden gennemførte et stort statsligt forskningsprojekt, som resulterede i modellen ”improvAbility”, som
blev til en ISO standard (ISO33014), godkendt af 152 lande - og verdens svar på, hvordan man bedst
muligt får succes med sine vigtigste forandringsprojekter.
Vi er derfor spillere i den tungere ende, og vi tror på, at vi sammen med dig kan skabe noget helt særligt,
som kan disrupte måden man i dag tænker forandringsledelse.
Rollen
Forandringsledelse drejer sig om mennesker og om at tage tilstrækkelig højde for de menneskelige
mekanismer, forankring og organisationskultur, og vi ser en unik mulighed for at kombinere din
teoretiske og praktiske ekspertviden indenfor disciplinen forandringsledelse fra større organisations- og
transformationsprojekter med vores pallette af modeller og ydelser, som bl.a. baserer sig på
ovennævnte verdensgodkendte ISO standard, som vores egen forskning er blevet til.
Whitebox har udviklet og specialiseret sig i modenhedsmodeller indenfor blandt andet produktudvikling
og forandringsledelse (ImprovAbility og ISO/IEC 33014), og du vil derfor have nogle solide og teoretisk
velfunderede værktøjer at arbejde med. Vi tror på, at vi, med din hjælp, kan understøtte danske og
internationale organisationer med at komme i mål med deres (prioriterede) forandringsprojekter på en
måde, som ikke er set til dags dato.
Du bliver Whitebox eksperten indenfor forandringsledelse. Der ligger et kæmpe potentiale indenfor dette
felt, som vi nu tænker at udfordre. Du opbygger og udarbejder selv strategien for, hvordan/hvor du går
til markedet inden for dit kompetencefelt. Whitebox har desuden netop implementeret et unikt digitalt
læringsmiljø indenfor produktudvikling, og vi forventer, at du naturligt også tænker den digitale del ind
indenfor dit ansvarsområde.
Dit fokus er desuden på forretningsudvikling og på at bygge ”din” del af forretningen op i tæt
samarbejde med Whitebox’s 3 øvrige partnere. Din rolle er defineret, men hvordan du vælger at
eksekvere den, bestemmer du.

Rollen er ydermere at indgå som ligeværdig partner (medejer) med de øvrige 3 partnere, og vi forventer,
at du overvejer og vurderer om du ser dig selv i denne rolle – med andre ord, at du tager medansvar for
den samlede forretning i Whitebox.
Vi forventer, at du går nysgerrigt til opgaven og sætter dine eksisterende værktøjer og metoder i spil. Vi
tror på, at vi bliver klogere sammen. Du brænder for at gå ind og gøre en dokumenteret forskel hos
kunderne, og du efterlader et professionelt og positivt indtryk.

Du kan forvente
•
•
•
•
•
•

En spændende arbejdsplads med nogle af branchens tungeste profiler
Et meget højt professionelt og fagligt miljø
Frihed under ansvar
Sjove og spændende kolleger (synes vi selv i al beskedenhed)
En partnerstilling på lige fod med de nuværende 3 partnere. Her menes ligeværdige ejerandele
En ”pakke” som matcher de forventninger vi har til dig

Vi forventer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumenteret erfaring med implementering af forandringsprojekter
Fokus på forretningsudvikling
Forretningsorienteret – ser muligheder
Erfaring med etablering/opbygning af digitaliserede koncepter
Tung teoretisk baggrund og minimum 5 års praktisk erfaring
En stejl indlæringskurve
Erfaring med undervisning, afholdelse af workshops, drive netværk
Interesse og forståelse for rollen som partner i en mindre virksomhed
En personlighed ”helt i top”

Om os
Når din virksomhed vil være dygtigere end konkurrenterne til at gennemføre teknisk tunge projekter, så
er Whitebox internationalt ledende indenfor udvikling og brug af praktikker, modeller og standarder. Vi
har gennem de sidste 25 år hjulpet mere end 700 virksomheder til at få konkurrencemæssige fordele
gennem hurtigere, billigere og oftere, at sætte nye leverancer, produkter og ydelser på markedet.
Whitebox’s helt unikke ydelser, baserer sig blandt andet på den ISO standard, som vores egen forskning
er blevet til, og på det rammeværk som 60% af Fortune 500 teknologivirksomheder bruger.
Proces
Du kan læse meget mere om os på www.whitebox.dk. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt gerne Per
Hartlev, partner og CEO på tlf. 20 10 80 40 eller Bettina Theill Warming, Aspira på tlf. 20 42 45 19 (Vi får
assistance af Aspira i denne ansættelsesproces). Vi beder dig uploade en super ansøgning samt CV til

https://aspira.recruitio.dk/selection/whitebox_soger_medejerpartner_med_speciale_indenfor_forandringsled
else-2791?lang=da. Du kan forvente en professionel og fortrolig proces hos os.
Vi ser frem til at høre fra dig.

