
FAQ
Hvor kan jeg søge stillinger henne?

Har I online events?

Kan man følge jer på Facebook?

Kan man følge jer på Instagram?

Kontaktpersoner 

Jylland & Fyn: 
Du kan ansøge som Graduate på Fyn og i Jylland lige her:  
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283352

Du kan ansøge som Trainee på Fyn og i Jylland lige her:  
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283219
 
København:
Du kan ansøge som Graduate i København lige her:  
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283186

Du kan ansøge som Trainee i København lige her:  
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283167

Vi har tidligere afholdt et virtuelt event omkring ChangeMaker 
forløbet og livet som ungt talent i revisionsbranchen. Det hele 
blev optaget og du kan finde optagelsen her:

https://vod.eventcdn.net/deloitte/Deloitte_20210201.mp4

Optagelsen kan også nydes som en podcast på en gåtur. 

Du kan følge med i livet hos Deloitte på vores Facebook-side, 
som du finder her: https://www.facebook.com/deloittedanmark

Du kan følge med i livet hos Deloitte på vores Instagram, som 
du finder her: https://www.instagram.com/deloittedenmark/ 

Sidse Honore Jepsen: sjepsen@deloitte.dk T: +45 50 55 68 81 

Philip Guldager Jensen: pgjensen@deloitte.dk T: +45 30 93 50 64 

https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283352
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283219
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283186
https://deloitte.recman.dk/job.php?job_id=283167
https://vod.eventcdn.net/deloitte/Deloitte_20210201.mp4
https://www.facebook.com/deloittedanmark
https://www.instagram.com/deloittedenmark/


FAQ

Adgangsgivende gymnasiale uddannelser:

Kan man møde jer fysisk:

Adgangsgivende kandidatuddannelser:

Hvad hvis man ikke opfylder kravene: 

1) HHX 

2) STX
Med følgende fag bestået: 
- Dansk A
- Engelsk B
- Matematik B
- Historie B, Idehistorie B, Samfundsfag B, Samtidshistorie B eller International økonomi B

1) HA, Erhvervsøkonomi 

2) HD

3) BSc of Financial Management and Services 

4) Professionsbachelor indenfor økonomi som Finansbachelor eller Professionsbachelor i Skat

5) Akademiuddannelse som Financial Controller eller Finansøkonom 

6) Anden financiel uddannelse som er adgangsgivende til HD eller cand.merc.aud-studiet,  
    eller en anden økonomisk kandidat.

1) Kandidatgrad inden for Revision (Cand.Merc.Aud) 

2) Anden økonomisk kandidatuddannelse

Hvis du ikke opfylder vores adgangskrav, kan du stadig godt komme i betragtning hos os. 
Dog kræver det, en uddannelse med økonomi. Derudover bedes du i din  
ansøgning skrive dine overvejelser omkring, hvorfor du ønsker at starte hos os, når du ikke  
kommer fra en adgangsgivende uddannelse.

Ja, du kan deltage på vores events:  
Se de kommende events på: studentevents.deloitte.dk

Adgangsgivende akademi/bachelor uddannelser: 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/careers/events/talent-events.html


FAQ
Hvad hvis man ikke har en økonomisk baggrund? 

Hvad lægger I vægt på i en ansøgning? 

Graduate eller trainee?

Can I apply even if I don’t speak Danish?

Skal man være god til engelsk? 

Hvordan vælger man kontor?

Har man ikke en økonomisk udd. baggrund, vil det kræve, at du beskriver,  
hvad motivationen er, for at søge inden for revision og ikke branchen tilhørende  
den anden uddannelse, som du nu har.
Derudover skal man også kunne vise, at man har sat sig ind i, hvad revision indebærer 
som job, og man skal have gode resultater inden for de økonomiske fag eller anden 
erhvervserfaring inden for området.

Når vi vurderer din profiI, lægger vi stor vægt på din faglighed. Derfor er det  
nødvendigt, at du uploader dine karakterer, og bruger den motiverede ansøgning  
til at give os et tydeligt indblik i, hvordan du vil bringe tidligere erfaring fra studiet,  
jobs eller andet i spil i rollen som ChangeMaker. Derudover så ser vi meget gerne,  
at du fortæller, hvad din motivation er for at søge ind i revisionsbranchen samt,  
hvorfor du ønsker at blive en del af Deloitte. Slutteligt er vi naturligvis også super  
nysgerrige efter at høre, hvem du er som kollega.

Forskellen er som udgangspunkt at graudateprogrammet er for dig, som har taget 
en bachelor/HD eller kandidatuddannelse og traineeprogrammet er for dig, der har 
færdiggjort en gymnasial- eller akademiuddannelse. Der vil i programmet være dele 
som alle tager sammen, fordi I alle vil være nye, det gælder f.eks. introduktionen til 
Deloittes metoder og værktøjer, mens der vil være nogle af de teoretiske dele, som vil 
blive undervist på det niveau, du er på. Du vil altså som udganspunkt blive en del af 
det samme program uanset, om du er graduate eller trainee, men det faglige niveau og 
forventningerne til en graduate er højere.

Non-Danish speaking applicants can apply for our positions in Copenhagen, but in  
order to be considereded for our positions in Jutland and on Funen you need to be 
fluent in Danish.

Det er en fordel, da vi har nogle kunder, der taler engelsk og vores koncernsprog er 
engelsk. Til daglig snakker vi dog primært dansk, og størstedelen af vores kunder 
foretrækker kommunikation på dansk.  

Du skal angive en første og evt. en anden prioritet, hvis det er relevant, når du har 
trykket ansøg, men du kan også skrive det ind i din ansøgning. 



FAQ
Hvad lægges der vægt på i samtalen?   / What will be in focus for the job interview?

Hvordan er ansøgningsprocessen? 

Som medarbejder i Deloitte vil du blive en del af et højt fagligt miljø med en social og 
uformel kultur, hvor leverancen til kunden er i fokus. Til 1. samtale vil vi derfor vurdere 
dig på baggrund af dine præsentationsevner og udstråling, herunder din evne til at 
beskrive din motivation for stillingen og refleketere over egne styrker og svagheder. 
Derudover kan du blive spurgt ind til din basale viden omkring regnskaber.  
Som forberedelse til interviewet vil vi bede dig om at udarbejde en præsentation af dig 
selv samt tage en logisk færdighedstest. 

At the interview, you will be assessed on your presentation skills and manner,  
including your ability to describe your motivation for the role and reflect upon  
own strengths and weaknesses. Moreover, you may be asked questions concerning  
basic accounting practices. As preparation for the interview you are asked to prepare  
a presentation of yourself and complete a professional skills and aptitude test.

Step 1: Ansøgning
Du sender din ansøgning til enten København eller Jylland/Fyn, hvorefter du angiver, 
hvilke kontorer du er interesseret i. 
Når du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du færdiggør din online profil ved at  
vedhæfte CV, ansøgning og karakterer. 
Du vil derefter modtage svar inden for tre uger, hvis alle de obligatoriske dokumenter er 
uploadet. 

Step 2: Første samtale 
Bliver du kaldt til samtale, vil du møde to Deloitte revisorer. Her får du mulighed for at 
blive klogere på Deloitte og ChangeMaker programmet. Samtidig får vi muligheden 
for at lære dig bedre at kende og yderligere forstå din motivation for at søge, og hvilke 
kompetencer du tager med dig ind i programmet. 

Du vil senest få svar, på om du går videre til næste skridt i processen, inden for fire 
hverdage efter din samtale. 

Step 3: Assessment Day / andet interview. 
I det sidste stadie af rekrutteringsprocessen, vil du blive inviteret til en assessment day 
eller et andet interview. Du får her muligheden for at vise os dine kompetencer  
og evner, ved at løse en case, enten i gruppe eller individuelt. 

Du vil senest få svar på om du er blevet en del af ChangeMaker Programmet inden for 
4 hverdage efter du har været til assessment day eller 2. interview. 



FAQ
Er der ekstra dokumenter, som er relevante at medsende i sin ansøgning? 

Foretrækker I, at man skriver sin ansøgning på dansk eller engelsk?

Hvad sker der mellem ansættelse og opstart?

Kan man få studiejob inden?

Hvad er startdato? 

Er man på skoleophold undervejs, eller foregår det hele i virksomheden?

Det er obligatorisk at vedhæfte karakterer, og du skal være meget velkommen til at 
vedhæfte anbefalinger, men det er ikke obligatorisk. 

Ansøgningen skal skrives på enten dansk eller engelsk, men hvilket af disse sprog, du 
vælger, er underordnet. Der skal du blot vælge det sprog, du er mest komfortabel med. 
Vi tager også ansøgninger ind på norsk eller svensk. 

Der afholdes nogle lokale pre-onboarding events i foråret inden man starter, hvor man 
kan lære de andre at kende og man møder sin buddy. 

I nogle tilfælde er det muligt, men det drøfter man med sit lokale kontor i  
ansættelsesprocessen. Du er meget velkommen til at angive det i din ansøgning,  
hvis du er interesseret i et studiejob.

Ultimo august 2023 - datoen er som udgangspunkt 28. august. 

Changemaker programmet er et internt uddannelsesforløb, hvor du vil komme på nogle 
kurser sammen med din ChangeMaker årgang. Uddannelsesforløbet kick-startes med 
et kort studieophold i løbet af september, hvor I lærer det mest nødvendige omkring 
vores metoder og værktøjer, hvordan man går til en kunde professionelt og I lærer 
hinanden at kende. 

Efterfølgende vil der løbende være kurser, som støtter dig i din faglige og personlige 
udvikling. 

Imellem kurserne vil du være i mesterlære, så kundebesøg osv. regnes også med som 
en del af din uddannelse. 

Læs mere om Changemaker programmet på denne side:https://www2.deloitte.com/dk/
da/pages/careers/dev-careers-audit.html?icid=wn_dev-careers-audit



FAQ
Laver man det samme som HHX’er, HA’er og CMA’er? 

Hvad er lønnen? Er det det samme for HHX’ere som Cand.Merc.Aud’er?

Hvordan er arbejdsloadet? 

Fleksibilitet i arbejdslivet

Er man sikret job efter ChangeMaker-programmet?

Hvor længe er man graduate?

Hvilket sprog bliver der snakket i hverdagen? 

Som udgangspunkt laver man det samme i praksis når man starter på forløbet - men 
undervisningen og arbejdsopgaver tilrettelægges efter ens uddannelsesniveau og 
læringskurve og med tiden vil man som CMA’er sidde med mere komplekse opgaver 
end man vil som f.eks. HHX’er eller STX’er.

Lønnen er fastlagt på forhånd og er fastsat ud fra uddannelsesbaggrund. 

Det afhænger meget af kundetype. Men der er naturligvis en del at se til i vinteren/
foråret pga. regnskabsår osv. 
Men dette indebærer jo også en særlig lang sommerferie, samt at der også er frihed til 
at tage fridage i perioder, der ikke er spidsbelastede såsom i efteråret.

Vi stræber efter at skabe det helt rigtige format for alle vores medarbejdere - så det 
finder man den rigtige løsning på i samarbejde med sin leder - naturligvis skal der altid 
tages højde for spidsbelastningsperioderne.

Som graduate og trainee hos os får man en permanent ansættelse på lige vilkår med 
alle andre medarbejdere.

Det afhænger af hvor hurtigt du udvikler dig, men som regel er du graduate i 1-2 år. 
Changemaker-forløbet kører dog over tre år, og derefter vil du overgå til andre interne 
uddannelseforløb, så vi hele tiden sikrer, at du udvikles.

Vi snakker primært dansk, men hvis du har kunder som snakker engelsk, skal du 
naturligvis komunikere på engelsk med dem. Ansættes du i vores Top Tier afdeling, vil 
du dog primært snakke engelsk, da vi der har mange kolleger ansat fra andre lande.



FAQ
De forskellige afdelinger / forskellige kontorer

Videreuddannelse fra HHX

Videreuddannelse fra Finansøkonom

Videreuddannelse fra HA almen

Dynamic (Over hele landet):
Området betjener små og mellemstore virksomheder inden for alle industrier.

MidMarket (København og Århus):
Området her er deslige opdelt på baggrund af virksomhedernes størrelse og her  
betjenes kunder med en omsætning på over 370 mil DKK.

TopTier (København):
På samme vis som de to ovenstående, betjenes kunderne her på baggrund af  
størrelse, og herfra er det de absolut største kunder. De er børsnoterede, og nogle  
af dem er dækket af international revisionslovgivning.

FSI (København):
Her betjenes langt størstedelen af vores finansielle kunder, hvorved at afdelingen  
varertager en industri. Dette omfatter alt fra mindre til større banker, kapitalfonde,  
investeringsfonde og forsikringsselskaber.

Public (København):
På samme vis som FSI er Public struktureret på baggrund af et industrisegment. Fælles 
for dem er, at de laver revision for offentligt regulerede kunder. Det er NGOer, skoler, 
foreninger mv.

Det er bestemt muligt at starte som ChangeMaker og videreuddanne sig – 
det er der mange, som gør – som HHX tager man HD 1. del og derefter HD 
2. del (regnskab). HD vil du typisk tage på aftenskole eller weekendskole. 
Vi financierer naturligvis hele uddannelsen. 

Det er bestemt muligt at starte som ChangeMaker og videreuddanne sig. 
Det er der mange, som gør med din baggrund. Bor du i København, så vil du typisk 
starte direkte på HD 2. del (regnskab). da de på CBS godkender opstart uden de 
2 års erhvervserfaring. For Jylland og Fyn skal man have mellem 1 og 2 års  
erhvervserfaring, inden man kan starte på HD 2. del. 
HD vil du typisk tage på aftenskole eller weekendskole. 
Vi financierer naturligvis hele uddannelsen. 

Det er bestemt muligt at starte som ChangeMaker og læse en cand.merc.aud ved siden 
af – det er der mange, som gør – så bliver man deltidsstuderende og arbejder fuldtid – 
det vil sige, at kandidaten tages over 3,5 år ved siden af dit graduateprogram.



FAQ
Videreuddannelse fra Cand.Merc.Aud

Forskel på ChangeMaker og GameChanger

Tager I praktikanter? 

Hvad er specielt ved jeres program frem for andre virksomheders? 

Hvis du vil videreuddanne dig fra din cand.merc.aud kan du gøre det som  
Statsautoriseret revisor. Det er dog ikke alle som starter på dette – du kan 
fx også vælge at specialisere dig internt i f.eks. ledelse, rekruttering, undervisning,  
super bruger i vores systemer og andet.

Det er to helt forskellige karriereveje i henholdsvis revision og consulting.

I København, på Fyn, og udvalgte kontorer i Jylland, åbnes der op for rekrutteringen af 
praktikanter i april måned, med praktikperiode løbende fra januar/februar til marts eller 
juni afhængig af længden på din praktikperiode. 
Det er relevant for alle studerende som interesserer sig for rådgivning og regnskaber og 
som skal i praktik i forårssemesteret. Vores praktikanter kommer typisk fra  
uddannelser som Financial Controller, Finansøkonom, Finansbachelor, eller  
Professionsbachelor i Skat. 

Deloitte har en meget unik social kultur, der er sjovt at være og vi har et fedt  
sammenhold. Vi har et socialt fundament og er fagligt stærke i vores arbejde.
Specielt inden for audit og assurance er vi frontrunners på samspillet mellem  
teknologi og innovation. 



FAQ
Hvad er ChangeMaker Programmet? 

Vi kalder vores Audit & Assurance Graduate Programme for The ChangeMaker Programme. 
Det er et 3-årigt fuldtidsprogram, der giver dig mulighed for at få praktisk erfaring fra første 
dag inden for revisionsområdet, med mulighed for sideløbende at fortsætte dine studier. For 
at sikre, at du oplever succes og får mulighed for at nå dit fulde potentiale, kommer du blandt 
andet til at deltage i et internt undervisningsforløb, der giver dig mulighed for at anvende, 
forbedre og udfordre den måde, vi tænker og foretager revision på - så vi kan skabe stor 
værdi for vores kunder. Derudover får du tildelt timer til dine studier for at sikre din teoretiske 
udvikling sammen med den praktiske erfaring. Programmet giver dig også mulighed for at 
skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion.

Er den 3-årige periode som trainee-audit hos jer, tilsvarende til at læse en kandidat i cand.merc.aud

Når man bliver en del af graduate/trainee programmet, så arbejder man fuldtid hos os og læser CMA’en 
på deltid ved siden af og dette gør man typisk i 3,5 år, så man tager ikke det ene før det andet, det 
sker samtidig, og vores graduate/trainee program kan derfor heller ikke sidestilles med eller erstatte en 
CMA, da det er to supplerende elementer. Du kan se eller lytte til vores ChangeMaker talkshow her: 
 
https://vod.eventcdn.net/deloitte/Deloitte_20210201.mp4  
 
Der snakker to af vores ChangeMakere om hvordan det er at læse og arbejde samtidig.

Når man vælger at læse en CMA sideløbende med at arbejde herinde, så støtter vi dem økonomisk i 
forhold til bøger og de får skoletimer, så de kan bruge noget af arbejdstiden på studiet.


