
   

 
 
 
 
 
 

 

 

Scalepoint søger Business Consultant 
Mod nye højder 

I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder – 24 

forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt. 

Lige nu er vi på udkig efter en dygtig og passioneret Business Consultant, hvis vigtigste opgave er, at være vores ekspert 
inden for personskadeområdet, fordi vi vokser og markedet efterspørger vores produkter og viden. Du bidrager til at 

forsikrings- og pensionsbranchen får den bedst mulige rådgivning og derved får mest mulig værdi ud af vores produkter. 
Det kan enten være i rollen som konsulent for vores eksisterende kunder eller som specialist i salgsforløb med potenti-

elle nye kunder. Når vi har brug for dig på holdet, er det, fordi vi ønsker at være tæt på vores kunder og sikre at deres be-
hov bliver løst, på en nem måde,  med vores produkters dybdegående  funktionalitet. 

Hvilken nørd er du? 

Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – lige som dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til at ar-
bejde sammen med dig, hvis du er verdensmester i: 

Behovsafdækning 
Du er nysgerrig af natur og  sætter en ære i at finde ind til kernen af kundens behov. Du elsker at være i dialog med kun-
derne og er ikke bange for at udfordre dem, i jagten på den optimale løsning for alle parter.  Du er god til at lytte og opfan-
ger selv de mindste detaljer, samtidig med at du styrer samtalen og holder fokus på målet.  

Rådgivning 
Du gør en dyd ud af at kommunikere klart og i øjenhøjde. Du taler og skriver med udgangspunkt i kunderne og deres be-
hov, og forsikrer dig altid om at alle har opfattet dig korrekt, da du ved at en klar forventningsafstemning er første skridt 
på vejen mod mere tilfredse kunder. Du kan nemt omsætte kundens behov til løsninger og gør det klart hvilken værdi det 
skaber.  

Implementering 
Du er struktureret og holder hovedet koldt når du jonglerer rundt med flere forskellige bolde på samme tid.  Du nyder at 
have orden i tingene og altid være mindst ét skridt foran, da du ved det skaber tillid og gør dine arbejdsbetingelser bedre. 
Du involverer i rette tid dine stakeholders i planlægningen og sikrer, at alle forstår, hvad der skal eksekveres på, og hvor-
når det skal leveres. 
 
Opgaver, du skal fordybe dig i  

Når en medarbejder får en god ide, er der luft til at udvikle den i Scalepoint. For det er vores grundholdning, at det kræ-
ver ambitioner at erobre verden. 

Du ligger også inde med en solid portion ambitioner og gode idéer. Bliver du en del af holdet, skal du især fordybe dig i: 

Pension og personskadeforsikring 
Vi har produkter der optimerer skadesprocessen inden for alle forsikrings- og pensionsprodukter og dit primære ansvar 

Vil du med på rejsen? 
Så send din ansøgning og dit 
CV på job@scalepoint.com  

Har du spørgsmål til stillin-
gen, kan du kontakte Head 

of Business Consultants,   
Ulrik Bjerre på telefon   

2328 9880 



   

vil være at få udbredt disse til pensionsmarkedet i Danmark. Du skal være den drivende kraft i pre-sales fasen og begej-
stre modtageren med din viden om markedet, dets udfordringer og hvordan Scalepoints produkter kan være med til at 
løse de udfordringer og skabe værdi. Hvis du har viden om pensionsmarkedets produkter og skadeprocesser er det en 
fordel og hvis ikke, så forventes det at du har lyst til at tilegne dig viden, så du kan blive Scalepoints ekspert på det om-
råde.  

Teknologi og tendenser 
Du skal være nysgerrig i forhold til den nyeste teknologi og forholde dig til hvordan den vil kunne fungere i samspil med 
vores produkter og i særdeleshed indenfor det område der er dit primære ansvar. Du skal have en naturlig interesse i at 
være tæt på kunderne og forstå hvilke tendenser der er i markedet, så du kan tage en dialog med kunderne om det, men i 
lige så høj grad melde det tilbage til produktudviklingsafdelingen i Scalepoint.  

Konkurrenter og markedet 
For at kunne have den bedst mulige dialog med kunderne, er det nødvendigt at forholde sig til vores konkurrenter og 
kende kundernes alternativer. Du skal kende konkurrenternes fordele og ulemper og hvordan de agerer på markedet, så 
du til enhver tid kan give vores kunder den bedste rådgivning.  

Processer og best practice 
Du skal kunne lide at tænke, forstå og udfordre processer. Du skal have et brændende ønske om at blive verdensmester i 
standardprocesserne inden for skadeforsikring, så du til enhver tid kan stille dig ved et whiteboard og tegne og forklare 
alternative måder at arbejde på. Din viden skal bygge på en dyb forståelse af Scalepoints funktionalitet samt best prac-
tice fra markedet. 

Scalepoint Spirit i hverdagen 

I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det 
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives – og tillid til, at alle 
gør deres bedste. 

På vores kontor i København og vores satellitter i Polen, og Schweiz arbejder mennesker med 11 nationaliteter. 63 pct. af 
os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke sport regelmæssigt. 
Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og løbeklub. Men det kan være lidt 
tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål på bordet.  

Vil du med på rejsen? 

Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Rent formelt forestiller vi os, at du  er uddannet inden for (eller 
har erfaring med) Cand. Merc. eller lignende. Det er en klar fordel hvis du har viden om personskadeforsikring og interes-
serer dig for software og processer. Det kan være du tidligere har arbejdet som konsulent eller specialist i pension-/for-
sikringsbranchen, men det vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.  

Er du klar til at rejse ud i verden med os? Så send din ansøgning og dit CV på job@scalepoint.com. Vi læser ansøgninger og 
afholder interviews løbende.  

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Ulrik Bjerre på telefon  2328 9880. 

 


