Business Consulting
Young consultant school

Når du er færdig, er du
først lige begyndt
Business Consulting er en af Danmarks
største konsulentvirksomheder. Vi er
sparringspartner for en stor del af dansk
erhvervsliv og det meste af den offentlige
sektor.
Vi søger topmotiverede og teamorienterede talenter, der
tør tage udfordringerne for Danmarks største organisationer op. Talenter med potentiale, der brænder for forandringer og konstant udvikling. Young consultant school er en
invitation til en ekstraordinær ekspedition med faglig og
personlig udvikling som bærende fundament. Det handler
om at give dig konkrete konsulentkompetencer – ikke om
at definere din udvikling og sende dig på turne i hele virksomheden. I Business Consulting er tværfaglighed afgørende for vores succes som forretning, og derfor giver alle
projekter dig indsigt i nye forretningsområder og arbejdsmetoder.
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Med young consultant school skaber vi værdi for dig, så du
kan levere solide resultater, der gør en forskel for vores
kunder. Vi tager dine ambitioner seriøst og står klar med
nål og tråd til at skræddersy en karriere efter dine kvalifikationer og drømme. Vi bestemmer ikke, hvornår du skal
gøre hvad, når du starter din karriere efter studiet – det
gør du. Hvis du har talentet, er det kun dig, der sætter
grænserne for, hvor langt du vil nå.

Ekspedition excellent
konsulent
Kompetencer, fokus og fremdrift
I Business Consulting er der nye udfordringer hver dag. Et
projektbaseret arbejde som konsulent sikrer dig, at du hele
tiden udvikler dig hen mod dine karrieremål. Du bliver taget seriøst og presset til at yde dit bedste hver dag, og du
lærer af de bedste.

”Den største faglige udfordring? Den
findes ikke. Der er hele tiden mange
udfordringer.”
Jesper, konsulent og deltager på young consultant school 2011

At træffe et informeret valg fører ofte til større engagement og tilfredshed. Derfor er det ikke en hemmelighed,
hvilke kompetencer du tilegner dig på young consultant
school. Du kan læse det hele her.

Young consultant school
For at sikre den optimale start på din karriere er young
consultant school startskuddet til et progressivt udviklingsforløb. Young consultant school er et faststruktureret program specielt tilpasset nyuddannede talenter med potentiale som dig – dig, der brænder for at gøre brug af dine
nyerhvervede kompetencer i Danmarks mest ambitiøse
konsulentvirksomhed.
Programmet foregår sideløbende med dit første år som
konsulent og sikrer, at du tilegner dig de færdigheder, der
er nødvendige, for at du kan udvikle dig til markedets bedste rådgiver. Dine karriere- og udviklingsmuligheder i Business Consulting har mange facetter, og det er dine egne
evner og din indsats, der styrer, hvor langt du vil nå. Næste
skridt kommer, når du er klar.
• Progressiv udvikling af dit talent
• Altid et skridt foran
• De bedste muligheder for at nå til tops

”Som ny konsulent i Business Consulting er jeg med
på young consultant school. Det giver mig nogle rigtig
fede muligheder for at lære mange af de andre at kende, der ikke lige arbejder med det samme som mig.”
Sarah, konsulent og deltager i young consultant school 2011
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Konkrete konsulentkompetencer

Metoder og knowhow
Et job i Deloitte er ikke bare et job – men en karriere, hvor
der skal præsteres betydelige resultater for at imponere.
Det kræver viden og metodiske færdigheder på et ekstraordinært niveau. Med udgangspunkt i Deloittes anerkendte
metoder lærer du at:
•
•
•
•

Afdække komplekse problemstillinger
Kortlægge komplekse forretningsprocesser
Indsamle, analysere og bearbejde data
Du får grundlæggende projektledelseskompetencer og
lærer om facilitering og rådgivning

På den måde kan du levere den værdifulde viden, vores
kunder efterspørger.
Faglig udvikling
Du styrker dit faglige talent og bliver hver dag presset til at
yde dit bedste. På den måde kan du løse det væld af komplekse problemer, vi vil præsentere dig for, på en kreativ og
anderledes facon og på et højt kvalitetsniveau. I samarbejde med din leder opstiller du mål for din læring og erfaring
på alle projekter og tilegner dig derved hele tiden nye
kompetencer, der gør dig til en stærk performer. Sammen
evaluerer vi dit udbytte af alle projekter, og du får en mentor til faglig sparring og karriereudvikling.
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Personlig udvikling
Din udvikling på young consultant school er ikke alene faglig. Konsulentmiljøet er dynamisk, og du vil hele tiden
møde nye kolleger og opleve nye samarbejdsformer. En
karriere som konsulent er derfor en personlig karriere, hvor
du selv former din udvikling, og udvikler dig på forskellige
områder. Du lærer at forholde dig til dig selv som konsulent og udnytte dine personlige ressourcer aktivt i dit arbejde, så dit engagement og din præstationsevne udvikles.
Fællesskab og teamaktiviteter
Det faglige engagement i Business Consulting smitter af på
det sociale. Du er altid omgivet af kolleger, du konstant lærer af og kan dele dine oplevelser med. På young consultant school arrangerer vi udfordrende teambuildingevents
og uformelle sociale begivenheder, der styrker de personlige og faglige bånd til gavn for dig og din udvikling. De
tætte sociale bånd og det personlig netværk bærer du videre med dig i din karriere.

Modul 2

Professional
Service Excellence

Proceskortlægning
Dataindsamling
Projektstyring

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Powerful
storyline
og storyboarding

Facilitering af
processer

Finalen

Teamaktiviteter og netværk

Modul 1

Teamaktiviteter og netværk

Introduktion

Young consultant
school kick-off

Young consultant school-forløbet

Personlig mentor
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Faglig specialisering,
bred orientering
En skræddersyet karriere betyder en
karriere, hvor der er plads til store armbevægelser og muligheder for at præge
tilsnit og design.
Hos os bestemmer du selv størrelsen i nakken. For de største organisationer i Danmark arbejder du med at realisere
deres strategiske mål og for at levere solide resultater, der
gør en forskel. Business Consultings ydelser spænder bredt
inden for strategi, organisation og teknologiintegration. Vi
står stærkt inden for ministerier og regioner og har samtidig en bred portefølje af kunder inden for finanssektoren,
energi og infrastruktur samt produktionssektoren. På den
måde kan du på én gang skabe et værdifuldt eksternt netværk gennem dine projekter og et solidt netværk internt i
Deloitte.
I Business Consulting specialiserer du dig inden for dit fagområde. Derefter vælger du selv, om du vil fokusere på en
særlig industri eller branche, eller om du ønsker en bred
profil. Uanset hvad, har du altid mulighed for at skifte og
udbygge din specialisering undervejs. Vi er inddelt i ni faglige specialiseringer: fem inden for teknologiintegration og
fire inden for strategi og organisation. Her rådgiver vi om
alt fra it-strategi og it-arkitektur, kravspecifikationer, testmanagement, SAP- og ERP-løsninger til strategisk omkostningsstyring, konsolidering, shared services-centre, supply
chain-management og organisationsforandringer.
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Vi deler vores viden globalt og har en bredspektret tilgang
til projektarbejde. Derfor arbejder vi i tværfaglige team, så
potentialet i vores kompetencer udnyttes til fulde.

Information,
Development
& Architecture

Enterprise
Applications

Requirements,
Analysis &
Procurement

Transformation
Management

Strategy

CIO Services

Operations
Excellence

CFO Services

Human Capital
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Business analyst

Konsulent
Young consultant school

Partner
High performance
programme
Mentor

Seniorkonsulent
Senior consultant school

Business advisor programme

Seniormanager/director
Leadership & sales excellence

Manager
New manager programme
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Din karriere i
Business Consulting

Som konsulent i Deloitte får du mere end et graduateprogram. Du får et langsigtet
forløb, der bidrager til din udvikling hele vejen igennem din karriere.
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 samtidig bevare bredden i dine kompetencer.

Du vælger selv, hvor langt du vil nå, men vi stiller krav.

Business Consulting Young consultant school

9

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. Personlig udvikling er også et vigtigt
element af mentorordningen. Du får samtidig en buddy,
der hjælper dig gennem hverdagens praktiske og organisatoriske spørgsmål.
Karriereplanlægning
Karriereplanlægning giver dig:
• 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
Business Consulting tager dine karriereambitioner seriøst.
Én gang om året lægger du en plan for din karriere – en
plan for det kommende år og en plan med et længere sigte. Det kan eksempelvis være at opnå en særlig faglig certificering eller at indgå i rekrutteringsteamet. I samarbejde
med din mentor, sætter du mål for din performance, og
sammen diskuterer i, hvilke kurser der er relevante for dig.
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.
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Velkommen i gang

Har du talentet, og vil du videreudvikle
det med young consultant school – så
klik ind på deloitte.dk og se de aktuelle
ledige stillinger.

Har du spørgsmål til indholdet i young consultant school,
er du altid velkommen til at kontakte os på:
dkbc@deloitte.dk
Mød Business Consulting
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.

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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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

