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Socialfaglig profil til salg og undervisning  
 
Har du har en socialfaglig baggrund, brænder du for rådgivning, og har du en sælger i maven? 
	
Om Sofus - Døgndata 
Sofus – Døgndata er en mindre virksomhed med 10 år på bagen. Vi er en socialfaglig virksomhed, der udvikler IT-
systemer til offentlige og private opholdssteder, døgninstitutioner, mentorordninger, kontaktpersoner og til hele 
familieplejeområdet.  
Arbejdspladsen ligger i kontorfællesskabet ”Venture Village” i Aarhus, som huser mange forskellige virksomheder og 
aldersgrupper. Stedet rummer en entreprenant stemning og byder på udviklende snakke i den fælles frokoststue eller på 
gangen over en kop kaffe. 
 
Hos Sofus – Døgndata udvikler vi brugervenlige løsninger, der understøtter dokumentationsopgaven i arbejdet med 
udsatte børn, unge og voksne. Vi ønsker at hjælpe socialarbejdere med at give udsatte børn, unge og voksne et bedre liv 
ved at understøtte de ansattes skriftlige arbejde med brugervenlige IT-redskaber.  
 
11 kolleger ser frem til at møde dig 
Du får 11 kolleger fordelt på 4 sælgere, 5 programmører, 1 studentermedhjælper og 1 med ansvar for kontrakter og 
sikkerhed. Vi er fagnørder og elsker at udvikle fagløsninger, der giver mening for vores brugere, og vi har en høj grad 
af brugerinddragelse. Der er højt til loftet, og du vil få en hverdag med masser af spændende oplevelser. Læs mere om 
os på www.sofus.dk. 
 
Konsulent med fokus på salg og rådgivning 
Vi har brug for dig til at sælge og implementere primært IT-løsningen ’SofusMATCH’, der henvender sig til 
familieplejeområdet. Dine opgaver vil være: 
 

§ Opsøgende	salg	til	kommunernes	familieplejeorganisationer.	
§ At	afholde	salgsmøder	i	kommunerne	med	chefer,	afdelingsledere	og	familieplejekonsulenter.	
§ Opstart	og	implementering	af	vores	løsninger	i	kommunen.		
§ Undervisning	af	plejefamilier	i	brug	af	systemet.	
§ Daglig	support	af	vores	kunder	–	herunder	opfølgning	og	kvalitetssikring.	
§ Videreudvikling	af	systemet	i	tæt	samspil	med	kunderne	og	vores	programmører.	

 
Du skal regne med en del kørsel i forbindelse med opgaverne. Du skal derfor kunne bruge egen bil. Kilometer afregnes 
efter statens højeste takst. 
 
Du får: 
Dygtige og flinke kolleger, som står klar til at tage godt imod dig. Du bliver en del af en mindre privat virksomhed, 
hvor vi hjælper hinanden. Og vi vil naturligvis sørge for, at du får en solid oplæring, sparring og støtte, så du kan få 
succes i din nye rolle. Når du er klar, får du ansvar for dine egne kunder og opgaver, og du kommer til at samarbejde 
med mange forskellige faggrupper – herunder plejefamilier, familieplejekonsulenter, ledere med flere. Vi er fleksible 
mht. arbejdstid.   
 
Socialfaglig profil med salgsevner 
Du har en socialfaglig baggrund og konkret erfaring fra området. Du kender til kommunernes opbygning og kan 
kommunikere på flere niveauer. Du er samtidig god til at skabe og dyrke relationer og er i stand til at sætte dig ind i 
kundens behov. Du kender socialområdet og kan derfor bidrage med sparring til vores kunder, så de får en god 
oplevelse af Sofus og SofusMATCH. 
 
Vi indkalder løbende til samtaler og forventer, at vi har ansat vores nye medarbejder til opstart 1. september 2020. 
 
Der er ansøgningsfrist 14. juni 2020. Løn efter kvalifikationer.  
 
Vil du vide mere, kan du kontakte: 
Adm. direktør Martin Hansen 
Tlf.: 60 22 53 32 eller mail: martin@sofus.dk 
 


