
Vil du arbejde med sundhedsteknologi i en impact-startup-virksomhed,  
der hjælper mennesker med hjerneskade tilbage til fællesskabet? 

Så er du måske Cervellos nye IT-konsulent! 

JOBOPSLAG:                   SIDE 1

Vil du være en del af en helt ny organisation? Kan du styre TECH-projekter og følge implemente- 
ringsprocesser til dørs? Har du lyst til at eksperimentere med powerapps, RPA og BI, som hjælper 
medarbejdere med at teknologiunderstøtte sine arbejdsprocesser? Så vil vi rigtig gerne have dig 
med på teamet som Cervellos IT-konsulent. 

Bliv en del af en social impact-virksomhed, der arbejder for at gøre en forskel  
Hos Cervello arbejder vi hver dag for, at mennesker ramt af en alvorlig hjerneskade kommer hurtigere og 
bedre tilbage til fællesskabet og en meningsfuld hverdag. Cervello er en arbejdsplads med ca.70 dedikerede 
medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neurorehabilitering  
i NÆR-miljøet, hvor digitalisering og datadrevne processer er et væsentligt omdrejningspunkt. Det kræver 
implementering af nye TECH-systemer, igangsætning af små innovative afprøvninger samt en daglig tech- 
support af vores kolleger, så alle kan fokusere på at løse deres kerneopgave. Derfor søger vi nu en IT- 
konsulent, som vil med os på vores startup-eventyr.

En spændende kombination af udvikling og driftssupport 
Cervello har lige nu brug for en kollega, som får en enestående mulighed for at komme helt ned i  
det teknologiske maskinrum. Vi har outsourcet vores telefoni- og IT-drift, så du skal være bindeled til  
interne og eksterne samarbejdspartnere og samtidig kunne varetage supportopgaver til virksomhedens  
medarbejdere. Samtidig skal du initiere, styre og implementere TECH-projekter, så de får skabt værdi  
i hele vores organisation. Med direkte reference til vores økonomi- og IT-chef får du i vores nyopret- 
tede stilling rig mulighed for at påvirke udviklingen i vores startup-virksomhed.  
  

Vi arbejder for, at mennesker ramt af 
hjerneskade kommer hurtigere og bedre 
tilbage til hverdagens fællesskaber.



JOBOPSLAG:                   SIDE 2

Vores nye kollega …
•  Har personlig gennemslagskraft og gode formidlingsevner,  

så du kan lære fra dig til mange forskellige mennesker.
• Besidder en dybdegående indsigt i informationssikkerhed. 
• Har min. 3 års erfaringer som IT-projektleder. 
• Har en IT-faglig uddannelse. 
•  Kan indgå i et tæt samarbejde med forskellige interessenter  

både i og uden for virksomheden. 
•  Kan genkende sig selv i Cervellos kerneværdier: Vi er innovative,  

handlekraftige, ordentlige, værdiskabende og har hjertet med. 
 
Til gengæld kan vi tilbyde dig …   
•  En nyoprettet stilling, hvor du får en unik mulighed for at sætte  

din faglighed i spil i mange forskellige kontekster.  
• Fleksible aftaler om arbejdssted, arbejdstid mv. 
•  En toårig udviklingsplan med fokus på kontinuerlig faglig  

og personlig udvikling. 
•  Et tillidsbaseret arbejdsfællesskab med knivskarpe kolleger,  

som alle brænder for deres faglighed. 
•  Et varieret og udfordrende arbejde i en startup-virksomhed i  

rivende udvikling, hvor vi ikke kender alle svarene på forhånd,  
men løbende finder dem sammen. 

Rent praktisk!   
Vi har brug for, at du starter så hurtig som muligt, men vi venter naturligvis  
på den rette. Din base bliver som udgangspunkt vores kontor i Roskilde.  
Du skal søge stillingen via Jobindex. Send en kort motiveret ansøgning  
mærket IT-konsulent, eksamensbeviser samt et CV med foto.  
Ansøgningsfristen er d. 12. november 2021.     

Vil du vide mere?      
Du er meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent  
Martin Weberg på tlf. 9292 3632, eller læse mere om os på  
www.cervello.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
  

KONTAKT
+45 92 92 36 30
info@cervello.dk 

CERVELLO A/S
Høstvej 3
2800 Kgs. Lyngby

CERVELLO VEST
Østergade 32
5500 Middelfart

CERVELLO ØST
Maglegårdsvej 15
4000 Roskilde

CERVELLO - en social impact virksomhed. 
Cervello er sat i verden for at hjælpe mennesker med hjerneskade hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Det gør vi ved at understøtte mindre og mellemstore kommuner med hjerne-
skade-indsatser i NÆR-miljøet og med et fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen. At være en ’Impact’ virksomhed forpligter. I vores DNA ligger også, at vi 
fokuserer aktivt på at indfri FN’s verdensmål #8 og #10: At ”skabe anstændige job og økonomisk vækst” samt ”reducere ulighed”. 


