Business Consulting
Senior consultant
school

Stjerner, nørder og ildsjæle –
kloge konsulenter har mange
navne.
Business Consulting søger erfarne stjerner, nørder og
ildsjæle, der trives med forandringer, udfordringer og replikker med substans. Vi har programmet til dig med nogle
års erfaring. Programmet giver dig mulighed for at udvikle
dig til en rådgiver i verdensklasse og tage det næste skridt i
din karriere. Din udvikling stopper aldrig: i Business Consulting følger vi dig hele vejen.
En stor mundfuld til store talenter
• I Business Consulting er du altid et skridt foran.
• Du får udfordringer hver dag.
• Du gør dig konkrete erfaringer fra første dag på projekt.
I Business Consulting møder du udfordringer hver dag. Hos
os er forandring, kvalitet og passion nøgleordene. Vi håndplukker dig til at lære fra markedets skarpeste konsulenter
og til at løse komplekse problemstillinger for Danmarks
største organisationer i både den offentlige og den private
sektor. Som konsulent i Business Consulting udvikler du
derfor et eksternt netværk, men også et bredt netværk internt i Business Consulting. Vi stiller høje krav til dig hver
dag og forventer, at du leverer solide resultater, der gør en
forskel.
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Senior consultant school
Vores program for seniorkonsulenter er katalysator for udvikling af dine kompetencer og dine faglige horisonter.
Samtidig er det også en stimulering af dit netværksgen. På
den måde udvikler og vedligeholder du dine kompetencer
og lærer, hvordan du skaber dig adgang til viden og udveksler erfaringer med andre. Programmet er skræddersyet
til konsulenter med nogle års erhvervserfaring, men som er
nye i Business Consulting. Programmet løber over et år sideløbende med dit daglige arbejde på projekter og giver
dig de bedste muligheder for at udvikle din egen faglige
profil og din evne til at skabe værdifulde kunderelationer.

”Den største faglige udfordring? Den
findes ikke. Der er hele tiden mange
udfordringer.”
Jesper, seniorkonsulent
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Fire elementer for fremtidens
forretningsudviklere
Senior consultant school består af tre moduler: (1) tværgående fagekspertise, (2) personlig gennemslagskraft og (3)
selvindsigt krydret med netværksøvelser. Fire elementer, der
giver et stort femtal i bogen. Elementerne tager dig videre
fra dine første år på arbejdsmarkedet og leverer en platform, der kan føre dig den vej, du ønsker. Vi tror på, at
struktureret udvikling skal gælde for alle – ikke kun for dimittender. Vi tilbyder dig et program med substans og med
mere end farverige brochurer og fikse figurer. Programmet
er udviklet af vores mest erfarne ledere og interne frontløbere; derfor matcher programmet det, de største danske
organisationer efterspørger. Sideløbende med din deltagelse sparrer du med din personlige mentor, så du skaber
værdi for dig selv og forretningen.
Fagligt nørderi gør det ikke alene. Senior consultant school
krydres med sociale aktiviteter og teambuildingevents, der
styrker dine sociale relationer til de a ndre deltagere.

”I Business Consulting skal man acceptere, at man ikke nødvendigvis kender alle
folk, der er her. Dette stiller krav til,
at man selv bygger sine relationer og
netværk op.”
Trine, seniorkonsulent

Business Consulting er den foretrukne problemknuser for
Danmarks største organisationer i både privat og offentligt
regi. Vi tilbyder løsninger inden for strategi og organisation
og inden for teknologiintegration.

Modul 1
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Forstå forretningen

Personlig mentor
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Modul 3
Netværk

Introduktion

Senior consultant
school kick-off

Konsulent med talent

Præsentation og
gennemslagskraft

Senior consultant school er bygget op i moduler med hver
sit faglige fokus. Modulerne varer to til fem dage hver og
suppleres af e-learning. Under hele forløbet bliver du undervist af eksterne undervisere og interne eksperter sideløbende med coaching fra din personlige mentor. Din deltagelse hænges samtidig op på nogle konkrete mål, du selv
opstiller forud for programmets start. På den måde understøttes din udvikling optimalt, og du sikrer dig et målbart
udbytte.
Bred tværgående fagekspertise
Næse for forretning hænger sammen med overblik over
mulige løsningsværktøjer. Faglig specialisering gør det ikke
alene. Senior consultant school sætter fokus på bredere
kompetencer. Derfor udvikler programmet din forståelse af
og færdigheder inden for alle Business Consultings forretningsområder. Du lærer at:
•
•
•
•

Navigere i og lede forandringer strategisk
Lægge strategier og arbejde med businesscases
Arbejde med lean, effektivisering og forandringer
Anvende de vigtigste problemløsningsværktøjer, der
anvendes inden for de forskellige forretningsområder.

Med denne værktøjskasse er du bedre klædt på som rådgiver og toptunet til at levere de bedste løsninger i samarbejde med andre konsulenter og kunderne. Samtidig kan du
bringe din egen personlighed i spil og gøre en forskel.
Personlig gennemslagskraft
At levere overbevisende præstationer over for kunder og
samarbejdspartnere er afgørende som konsulent. På senior
consultant school arbejder du med at styrke din personlige

gennemslagskraft og din evne til at indgå i forretningsdialog med kunder. Du lærer at levere dit budskab bedst muligt. Her taler vi om dig, din fremtoning og din kommunikation – ikke om PowerPoint.
Dit potentiale
Du former selv din udvikling. Men for at forme din udvikling skal du forstå dig selv og din adfærd. Senior consultant school giver dig værktøjer til at udvikle dit personlige
brand og inviterer til refleksion over din karriere som konsulent. Vi præsenterer dig for en tilgang til din strategiske
brug af din personlighed i forhold til team- og kundesamarbejde.
Netværk
Viden er vigtigt som bytteobjekt i relationen med andre.
Du får mulighed for at udvikle dine videndelingfærdig
heder og afsøge værdiudvinding af netværk. Med den erhvervserfaring og de kompetencer, du har tilegnet dig, er
du nået dertil, hvor netværk og relationer spiller en stadig
større rolle i dit arbejdsliv. Du opbygger kompetencer til at
bygge langsigtede investeringer i forretningsrelevante forbindelser.

”Deler man selv sin viden, er der større
sandsynlighed for, at andre også deler
deres viden.”
Birgitte, seniorkonsulent
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De tætte sociale bånd
og de personlige
relationer bærer du
videre med dig i din
karriere.
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Faglig specialisering, bred
orientering
Senior consultant school sætter rammerne for din karriere
som konsulent. Din karriere tager form af den erfaring, du
opbygger, og den udvikling, du gennemgår. Uanset hvor
du er i din karriere, støtter vi din udvikling – du kommer aldrig til at stå stille.

Vi har ni faglige fokusområder, og du kan komme til at arbejde med det hele, hvis du tør.

CIO Services

Requirements, Analysis
& Procurement

Transformation
Management

Enterprise Applications

Information, Development & Architecture

• It-strategi
• It-budgetanalyse
• It-økonomistyring
• Businesscase
• Porteføljestyring
• It-drift og ITILprocesser
• It-organisering
• It-sourcingstrategi
• It-governance
• It-omkostningsreduktion

• Digitaliseringsanalyser
• Foranalyser
• Systemevaluering
• Kravspecifikation
• It-støttet procesoptimering
• Udbud/anskaffelsesforretning

• Leverandør- og
kontraktstyring
• Test management
• Projektledelse
• Programledelse og
programkontor

• MDM- og ERPrådgivning
• ERP-løsninger
• SAP-implementering
• FI/CO, BW, BI og
økonomiprocesser
• Product costing, budgettering og konsolidering
via SAP

• It-arkitektur
• It-udvikling
• Information management and integration
(DW og BI)
• Enterprise architecture

Strategy

Operations Excellence

Human Capital

CFO Services

• Corporate and competitive
strategy
• Operational strategy
• Strategic cost management
• Effektivisering
• Budgetanalyse

• Proceskortlægning (Aris, BPMN)
• Procesoptimering (lean, six
sigma m.v.)
• Business process management
• Supply chain management
• Indkøb og sourcing
• Evaluering og kvalitetsudvikling
• Forvaltning, regulering og
sagsbehandling

• Change management
• Ledelsesudvikling
• Kommunikation
• Kompetenceudvikling og
uddannelse
• HR-strategi, HR-proces og
HR-politikker
• HR-transformation
• Organisationsdesign og struktur
• Adfærd og kultur

• Finance transformation
• Finance shared services centre
• Konsolidering, finansiel
rapportering, CoA
• Performance management,
ABC/ABM, balanced scorecard,
omkostningsallokering
• Budgettering og planlægning
• Optimering af økonomiprocesser

Business Consulting Senior consultant school
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Din karriere i
Business Consulting
En karriere i Business Consulting er en karriere med intens
kompetenceudvikling, høje kvalitetskrav og engagerede
kolleger.

Senior consultant school er et struktureret program, der giver dig mulighed for at udvikle dig i den retning, du ønsker. Din udvikling stopper aldrig.

Du kan blive fagligt specialiseret, men bevare bredden i
dine kompetencer.
Et eksempel på en karriere som seniorkonsulent

Senior consultant school
Arbejde på projekter

Business advisor programme
Din næste rejse som seniorkonsulent

Mentor

Relevant certificering

Tilbudsskrivning

Teamlederrolle
Deltager i rekrutteringsmesser
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Senior consultant school er en
del af et større program
Personlig mentoring
I Business Consulting får du en personlig mentor. Vi kalder
ham eller hende for din counsellor. Din counsellor coacher
og vejleder dig i, hvordan du udarbejder en målrettet
karriereplan og udvikler dig fagligt og personligt. På den
måde kan du selv tage ansvar for din karriere og sætte
rammerne for dine ambitioner. Du får også en buddy, der
står klar med svar på de praktiske og organisatoriske
spørgsmål. Det hele er en del af et introduktionsforløb, der
løber over dine første dage hos os.
Karriereplanlægning og evaluering
Karriereplanlægning giver dig:

Business Consulting tager dine karriereambitioner seriøst.
Én gang om året lægger du en plan for din karriere, der indeholder en plan for det kommende år og en plan med et
længere sigte. Det kan for eksempel være at opnå en særlig faglig certificering eller at opnå en særlig position hos
en kunde inden for et bestemt område. Du måles på dine
mål en gang om året.
Vi ønsker, at du får det optimale udbytte af hvert projekt.
Derfor opstiller du sammen med din projektleder faglige
og personlige mål for din deltagelse på projekter, og sammen evaluerer I din performance efter hvert projekt.

• En refleksionsramme for dine mål, ambitioner og din
udvikling
• Klare og konkrete mål
• Motivation til at udvikle dig og skabe værdi for dig selv
og forretningen
• Støtte til at indfri ambitioner og mål
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Mød Business Consulting

Om Deloitte
Business Consulting
I den danske afdeling af Business Consulting arbejder flere end 225 konsulenter, og i 2009/2010 omsatte vi for 268 mio. kr. Som en integreret del af
Business Consulting internationalt arbejder vi globalt, og samlet er vi over 39.000 konsulenter på verdensplan. Det betyder, at projekter bemandes på
tværs af grænser, ligesom også netværk er globale.
Vi deler kontinuerligt viden, metoder og koncepter
som en naturlig del af det at arbejde i en international organisation.
Deloitte internationalt
Globalt er vi en del af Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, der med over 170.000 medarbejdere og tilstedeværelse i flere end 140 lande er en af verdens
største revisions- og rådgivningsvirksomheder.
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Følg Business Consulting på Facebook og LinkedIn og hav
os med i lommen på din iPhone!
Både på Facebook og LinkedIn kan du følge Business Consulting og holde dig opdateret om ledige stillinger og kommende events. Vores app hedder Mød Deloitte og holder
dig opdateret om vores forretningsområder, giver dig svar
på ofte stillede spørgsmål og informerer dig om, hvordan
det er at være konsulent i Business Consulting.

Tvivl er
begyndelsen
til visdom.

Business Consulting Senior consultant school
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Deloitte
Weidekampsgade 6
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.
© 2011 Deloitte Business Consulting A/S. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

