
              
 

 

Vi söker Organisationskonsult/leg psykolog 
Vi drivs av en övertygelse om att arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare i välfungerande 

grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation. Arbetsmiljöakademin 

levererar tjänster till arbetsgivare inom förebyggande arbetsmiljöarbete, chefsstöd, grupputveckling, 

arbetslivsinriktad rehabilitering och ergonomi. Vill du vara med och bidra? Ansök senast 1 september. 

 

Nu söker vi en organisationskonsult till Arbetsmiljöakademin  
Vi söker en organisationskonsult/leg psykolog som trivs i konsultrollen som utbildare, handledare, 

förändringsledare och grupputvecklare för människor i organisationer och företag. Du kommer att 

arbeta som konsult med arbetsgivare som behöver stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet t ex med 

utbildningar i arbetsmiljö, grupputveckling, konflikthantering, utredningar och chefsstöd individuellt. 

Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete i ett trevligt arbetsklimat. Vi levererar tjänster 

främst ute hos kund inom Stockholm, men även i övriga delar av landet förekommer. Vi gör oss vinn om 

att uppfattas som snabba, personliga och professionella i kontakt och leverans. Vi anpassar oss efter 

förfrågan och skräddarsyr gärna tjänster på förfrågan från kunder. 

Verksamheten bedrivs sida vid sida med Rehabakademin som arbetar med specialiserad rehabilitering 

för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Det ingår även i tjänsten att en dag i 

veckan arbeta med bedömningsbesök av patienter. 

Vi är idag 25 medarbetare och finns belägna vid Solna Strands t-banestation, endast 10 min från T-

centralen. Tillsammans är vi ett engagerat gäng som gillar att arbeta tillsammans – vi vill bidra till ökad 

livskraft såväl hos individer som i organisationer. Du kan läsa mer om verksamhet på 

www.rehabakademin.se, www.arbetsmiljoakademin.nu 

Anställningsform: 
Heltid, tillsvidare.  

Kvalifikationer: 

Du är leg psykolog. Du har:  

• erfarenhet som konsult inom grupp och organisation  

• god kunskap om det förebyggande arbetsmiljöarbetet inkl lagar & krav  

• erfarenhet av att hålla utbildningar i arbetsmiljö t ex social och organisatorisk arbetsmiljö 

• intresse och erfarenhet av att arbeta med grupputveckling och meriterande om du har 

certifiering inom metoden GDQ 

• erfarenhet av och trivs med uppdrag inom chefshandledning/stöd 

Personliga egenskaper: 

Som person trivs du med att arbeta både självständigt som konsult, somt i team med gemensamma 

uppdrag. Du tar eget ansvar för att driva och planera ditt arbete och har god förmåga att prioritera. 

Engagemang, initiativtagande och god samarbetsförmåga är egenskaper vi söker. Vi lägger stor vikt vid 

personlig lämplighet. 

Frågor om tjänsten? Kontakta Helena Wernegren, VD; tel 08-587 146 00, 

helena.wernegren@rehabakademin.se 

Ansökan skickas senast 1 september till: helena.wernegren@rehabakademin.se 
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