Business Consulting
New manager programme

Velkommen som manager i
Business Consulting
Vi søger talentfulde managere
med lederkompetencer, der trives
med udfordringer, forandringer
og konstant udvikling.
Som manager i Business Consulting har du ansvar for den
samlede styring og leverance af projekter. Men du har ikke
kun ansvar for faglig ledelse, du har også ansvar for ledelse
af kolleger. Det kræver konkrete ledelseskompetencer.
Vi står klar med nål og tråd til at skræddersy en karriere efter dine kvalifikationer og drømme. Vi tænker ud over din
tid som manager, og hvis du har talentet, er det kun dig,
der sætter grænserne for, hvor langt du vil nå.
New manager programme er et kompetenceforløb, der på
professionel vis sætter dig i stand til at lede både projekter
og mennesker. Samtidig bliver du i stand til at indgå i rollen
som sælger af komplekse rådgivningsløsninger. På den
måde får du de optimale betingelser for at udvikle dig til
en bedre rådgiver og til markedets bedste leder.

Faglig specialisering,
bred orientering
En skræddersyet karriere betyder en karriere, hvor der er
plads til store armbevægelser. I Business Consulting specialiserer du dig inden for dit fagområde, uden at låse din
fremtid fast til specifikke kunder og brancher. Du har altid
mulighed for at skifte og udbygge din specialisering undervejs. Vi arbejder for Danmarks største virksomheder inden
for otte faglige områder. Du kan få lov at arbejde med det
hele, hvis du tør.
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Hos os er din konstante udvikling i fokus, og vi stiller høje
krav til dig hver dag.
Human Capital
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Karriereveje i Business Consulting

Business analyst

Indhold og struktur

New manager programme er opdelt i fem obligatoriske og
et valgfrit modul. De fem obligatoriske moduler strækker
sig over ti fulde dage og ligger i løbet af dit første år som
manager. Programmet samler al relevant videreuddannelse
for dig i den periode. Hvis det er relevant for dig, kan det
valgfrie modul vælges til efterfølgende.

Konsulent
Young consultant school

Faglig udvikling
Programmet vil præsentere dig for en række konkrete
værktøjer, og dit personlige lederskab er i fokus.

Partner
High performance
programme
Mentor

Seniorkonsulent
Business advisor programme

Du vil udvikle et personligt brand som
leder, og du vil lære, hvordan du strategisk anvender emotionel intelligens og
coaching med henblik på at generere
motivation og medarbejderudvikling.
Programmet opfordrer dig til at reflektere over, hvad ledelse betyder, hvordan du kommunikerer hensigtsmæssigt, og
hvordan vi sammen skaber en åben feedback-kultur. Samtidig styrker du dine kompetencer i forhold til at afdække
kundens behov og præsentere løsninger på kundens problemstillinger.

Seniormanager/director
Leadership & sales excellence

• Du udvikler dine personlige styrker, og vi fokuserer på dit
udviklingspotentiale
• Du får indsigt i centrale ledelsesbegreber, -teorier og
-metoder
• Du får indsigt i gruppeudvikling og -dynamik, og du får
redskaber til feedback og problemhåndtering
• Du får mulighed for at danne et uvurderligt netværk
Med new manager programme i bagagen har du styrket
dit faglige talent, så du hver dag kan yde dit bedste. Vi
evaluerer sammen dit udbytte af alle projekter, og du får
en mentor til faglig sparring og karriererådgivning.
Personlig udvikling
At være manager kræver personlighed. Du former selv din
udvikling. Konsulentmiljøet er dynamisk, og du vil hele tiden møde nye kolleger og opleve nye samarbejdsformer.
Netværk og teamaktiviteter
På new manager programme deltager du sammen med andre nyudnævnte managere. Fokus ligger på dit faglige udbytte af programmet, men understøttes af sociale arrangementer, hvor du har mulighed for at udbygge dit netværk i
managergruppen på tværs af faglige specialiseringer.

Manager
New manager programme
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Din karriere i Deloitte

• Som manager i Business Consulting får du mere end
en karriere: du udvikler et personligt lederskab.
• Dit forløb er struktureret og giver dig mulighed for
at udvikle dig i den retning, du ønsker. Din udvikling stopper aldrig.
• Du kan blive fagligt specialiseret, og du kan bevare
bredden i dine kompetencer.

Vejen til succes er brolagt med…

Personlig mentoring
Du får en personlig mentor, der kan coache og vejlede dig
i at kortlægge dine faglige mål og give dig ideer til din videre udvikling. På den måde kan du selv tage det naturlige
ansvar for din karriere. Du får samtidig en buddy, der hjælper dig gennem hverdagens praktiske og organisatoriske
spørgsmål.
Karriereplanlægning og evaluering
Vi tager dine karriereambitioner seriøst og går op i, at du
får det bedste udbytte af hvert projekt. Du opstiller altid
faglige og personlige mål for din deltagelse på projekter. I
samarbejde med din mentor lægger du en gang om året
en plan for din karriere, sætter mål for din performance og
diskuterer, hvilke kurser der er relevante for dig.

• Du vælger selv, hvor langt du vil nå, men vi stiller
krav.
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Deloitte
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2300 København S
Tlf. +45 36 10 20 30
www.deloitte.dk

Om Business Consulting – Fra idé til virkelighed
Business Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med
evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til
implementering.
Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer.
Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2010 Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

