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Top Partners søger psykolog, pædagog eller socialrådgiver til 
forretningsudvikling 
 
Vi søger endnu en dygtig kollega til forretningsudvikling af Top Partners. Fra vores kontor i 
Slagelse skal du være med til at videreudvikle et af Sjællands mest kvalitetsbevidste vikarbureauer 
inden for social- og sundhedsområdet – herunder kunderådgivning, forretningsudvikling og salg. 
 
Om stillingen 
Top Partners dækker social- og sundhedsområdet inden for den primære og sekundære sektor, det 
pædagogiske område samt rengøring under Fritvalgsordningen. Vi tilbyder udelukkende 
medarbejdere og vikarer, der er uddannet inden for deres respektive fag. Det er Top Partners’ 
målsætning at tilbyde kunderne mere, end de forventer, og samme ambition har vi for vores 
medarbejdere. 
 
Hos Top Partners har vi pt. gang i en række spændende projekter, der skal øge vores portefølje af 
servicetilbud til social- og sundhedssektoren. Derfor søger vi en konsulent til forretningsudvikling. 
Din primære opgave bliver forretningsudvikling af både nuværende og kommende 
forretningsområder, kunderelationer og salg. Du skal derfor forvente at blive tovholder og 
koordinator på udviklingen af konkrete nye forretningsideer. 
 
Derudover skal du være med til at ansætte medarbejdere og være en del af vikarbookingen, så du 
hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til kundernes behov. Du vil desuden få en superviserende 
rolle i forhold til vores medarbejdere og skal være parat til at kunne give dem feedback og support. 
 
Om dig 
Vi ønsker os en kollega, der er uddannet psykolog, pædagog eller socialrådgiver, gerne med 
kommerciel erfaring eller et kommercielt mindset. Du har kendskab til serviceloven og har måske 
erfaring inden for specialområdet.  
 
Som person er du udadvendt og empatisk. Du kan arbejde selvstændigt og er selvledende. Du får en 
bred kontaktflade til kunder, medarbejdere/vikarer og samarbejdspartnere, så det er afgørende, at du 
er en god relationsdanner. Du skal kunne forstå kundernes behov og rådgive dem til den bedste 
løsning. I din hverdag har du en tæt dialog med dine kollegaer i Top Partners, og samtidig har du 
god mulighed for at sparre med medarbejderne i Top Partners’ søsterselskab CarePartner, som 
forhandler hjælpemidler og medicinsk udstyr. 
 
Om os 
Du bliver en del af en mindre virksomhed med højt til loftet og kort vej fra idé til handling. Vi er 
omstillingsparate og tilpasser os hele tiden markedets behov – derfor skal du være i stand til at gøre 
det samme. 
 
Vi deler hus og faciliteter med vores søsterselskab CarePartner og har en uformel arbejdskultur med 
humoristisk sans, godt arbejdsmiljø og hang til sociale arrangementer. Samtidig forsøger vi at skabe  
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plads og rum til at realisere dine egne ideer og sætte dit eget præg på såvel forretning som 
organisation. 
 
Stillingen ønskes besat 15/8 eller 1/9. Vi forventer at afholde første og eventuelt anden samtale i 
ugerne 25 og 26. Ansøgningsfristen er torsdag den 11/6 2020. 
 
Det forudsættes, at der kan afleveres anmærkningsfri attester.  
 
Ønsker du at vide mere om stillingen som salgs- og udviklingskonsulent, er du meget velkommen 
til at kontakte administrerende direktør Pia Larsen på telefon 58 50 07 81. Du kan også læse mere 
om Top Partners på vores hjemmeside: https://www.toppartners.dk/  
 
Ansøgning inklusiv CV og udtalelser sendes til administrerende direktør Pia Larsen: 
Pia@Toppartners.dk 
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