
IT-didaktisk konsulent hos Hippomini
med fokus på Office 365 
Hippomini bygger læringsmiljøer, kompetenceudvikler og implementerer innovative læringsteknologier i 
dagtilbud og på skoler landet over. Til at hjælpe os med denne opgave søger vi en engageret og struktu-
reret kollega til vores kontor i Kokkedal.

Hippomini er startet i 2012 og har rutinerede kræfter på ledende poster.
Vi agerer internationalt på både indkøbs- og afsætningssiden. Vi arbejder med Microsoft Office 365
og Microsoft Dynamics, og vi holder os altid på forkant med udviklingen.

Du vil komme til at arbejde i en moderne ledet virksomhed med en fri omgangstone.
Du vil få dygtige og engagerede kollegaer, som kan deres kram, hvilket de også forventer af dig. 

Vi søger IT-didaktiske konsulenter, der kan indgå på freelancebasis i vores konsulentkorps på grundskole-
området med fokus på Office 365 i en praktisk og didaktisk kontekst. 

Vores mission er at hjælpe skoler, lærere og elever til at få mest ud af de værktøjer, de har til rådighed,
så de støtter og underbygger praksis på den bedst mulige måde og giver en klar merværdi til samarbejde 
og læring.

Vi arbejder strategisk, men lægger stor vægt på praksisnær kompetenceudvikling helt ud i klasserne.
Vores mål er, at skolerne har blivende kompetencer hos både lærere og elever, som de kan bringe aktivt i 
spil, når vi er væk.

Din primære opgave vil være at forestå workshops over hele landet med pædagogisk personale og elever 
og her kommunikere og vejlede den praktiske og didaktiske værdi i Office 365 klart og nærværende.
Derudover skal du på sigt kunne sparre med ledelser og pædagogisk personale om IT-didaktiske mulighe-
der med Microsofts produkter. Du vil blive uddannet, støttet og klædt på til dette af Hippomini.

Vi tilbyder dig at blive knyttet til en dynamisk og innovativ virksomhed med et dygtigt konsulentteam,
der opererer bredt inden for leg, læring og teknologi fra dagtilbud over grundskoleområdet til ungdomsud-
dannelserne.

For at vi kan lykkes med vores mission, har vi brug for, at du: 
• Er uddannet lærer – gerne med praksiserfaring. 
• Kan kommunikere i forsamlinger og workshopformater med indlevelse, nærvær og autoritet. 
• Har en god forståelse for IT-pædagogik i praksis. 
• Har kendskab til Windows 10 og Office 365 online og ikke mindst Teams. 
• Er kalendermæssigt fleksibel.

Vi forventer, at du vil kunne tage opgaver løbende fra december 2018 og frem.

Du vil blive ansat på en freelancekontrakt hos Hippomini. Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Spørgsmål og ansøgning skal rettes til uddannelseschef Jan Rindom: jr@hippomini.dk, 2960 5520.

Vi søger altid dygtige konsulenter, og ansøgning er løbende. Samtaler vil blive afholdt over telefonen. 
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