VIRKSOMHEDSKONSULENT
DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

Hvad er Junior Consult?
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Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet. Junior Consult har eksisteret siden 1989 og arbejder således ud fra et veldefineret koncept, der sikrer kvalitet og kontinuitet i projektløsningen.
Da vi alle er studerende, er der hos os et ungt og dynamisk miljø, som
kendetegnes af stor entusiasme og en lyst til at gøre en forskel. Junior
Consult arbejder for de største danske og internationale virksomheder
og organisationer, så ved at blive en del af vores team vil du opnå en
unik erhvervserfaring.

”Professionalisme, engagement, læring og fællesskab er de grundlæggende værdier hos Junior Consult. I en ansættelsesrunde kigger vi efter
personer, der indeholder disse værdier og samtidig har opnået gode
resultater på studiet. Det er det hele menneske, der lægges vægt på,
hvor evnen til at kunne holde flere bolde i luften på én gang og samtidig modtage nye udfordringer er essentiel. Det er derfor nødvendigt, at
kommende konsulenter er i besiddelse af et ekstraordinært drive samt
en evne til at få ting til at lykkes.”
Anita Birkeland

Hvorfor søge job hos Junior Consult?
Hos Junior Consult får du mulighed for at prøve dit studie af i praksis!
Som konsulent hos Junior Consult er du, i modsætning til mange andre studiejobs, med under hele projektforløbet - fra den indledende
kontakt til den endelige præsentation. Dette kan eksempelvis omfatte
salgsarbejde, tilbudsgivning, projektplanlægning/-ledelse, udarbejdelse af interview-ramme/spørgeskema, indsamling af data, analyse af
data, udarbejdelse af rapport og præsentation hos kunden.

Konsulent, stud.merc.BI

”Et arbejde ved Junior Consult sætter et praktisk perspektiv på den
megen teori vi lærer på Institut for Økonomi. Man bliver i den grad
udfordret på antagelserne, når man sidder over for virksomhedsledere!
Her ses et udsnit af de virksomheder, vi har arbejdet sammen med:

Spektret over projekttyper er bredt hos Junior Consult, og man får lejlighed til at arbejde med fag lige fra organisation og strategi til finansiering og økonometri. Herved opnår man en unik erhvervserfaring, som
gør, at man skiller sig ud over for fremtidige arbejdsgivere. Ud over et
studierelevant arbejde bliver man en del af et stærkt team med en fantastisk holdånd!”
Morten Teilmann Knudsen
Konsulent, stud.oecon

junior- consult.dk

CASE - KUNDEANALYSE
KUNDE OG FORMÅL MED PROJEKT
En dansk handels- og produktionsvirksomhed, der beskæftiger sig med
trafikprodukter, skulle have foretaget en kundetilfredshedsundersøgelse af
virksomhedens kunder fordelt geografisk i Danmark, på Færøerne og Grønland
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FASER

”Junior Consult er den perfekte stepping-stone imellem studiet og erhvervs-livet, hvor man får ansvar fra dag 1. Det at arbejde sammen med
dygtige kolleger og sparre med beslutningstagere i nogle af de største
danske virksomheder giver et unikt læringsmiljø. Erfaringerne inden for
problemløsning og projektledelse var essentielle, for at jeg kom igennem McKinsey’s ansøgningsproces. Det at kunne fremvise særdeles
studierelevant erfaring har uden tvivl givet mig et forspring i forhold til
andre kandidater. Udover det faglige har Junior Consult’s kurser, strategiseminarer og ikke mindst fester givet mig fantastiske oplevelser og et
netværk for livet.”
Anders Berg Sørensen
Junior Associate, McKinsey & Co. Copenhagen

junior- consult.dk

1

Udarbejdelse af spørgeskema i samarbejde med
virksomheden, samt opsætning af database
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Telefoninterviews af kunderne i Danmark, på
Færøerne og Grønland
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Analyse af data i Excel
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Udarbejdelse af rapport i PowerPoint
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Besøg af kunden i Junior Consult’s lokaler, hvor
de vigtigste resultater blev præsenteret

LEVERANCE OG UDBYTTE
Junior Consult leverede en PowerPoint rapport med analysens resultater.
Denne indeholdte grafer over svarfordelingen, den generelle tilfredshed, informationssøgning, prioritetskort, kvalitetsindices og kundesegmentering.
Kunden fik et overblik over deres kunders generelle tilfredshed. Ydermere
gav rapporten specifikke prioritetsområder, der kan forbedres, samt en opdeling af kunderne på forskellige faktorer, hvilket kan give en effekt i det
daglige arbejde.
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VI TILBYDER

BLIV KONSULENT...

Junior Consult er mulighedernes land for dig som studerende! Vi har skabt
rammerne, du skal blot fylde dem ud!

Skal du påbegynde dit 6. semester af bacheloren eller din kandidat, og ønsker du at supplere dit studie med relevant erhvervserfaring? Så kan du søge
ansættelse som konsulent ved Junior Consult.

Hos Junior Consult bliver du fra dag ét smidt ud i den virkelige verden, og
du vil hurtigt få et meget mere nuanceret billede af studiet og økonomi
generelt.

FAGLIGT

Som konsulent hos Junior Consult kan du blandt andet komme til at arbejde
med opgaver som markedsudersøgelser, kundetilfredshedsundersøgelser,
konkurrentanalyser, dataindsamling mm.

Som konsulent hos Junior Consult får du mulighed for at prøve dit studie af
i praksis. Du vil komme på opgaver, du i større eller mindre grad vil kunne
relatere det lærte på studiet til, og du vil derigennem tilegne dig et mere
praktisk syn på økonomi samtidig med, at din teoretiske viden bliver styrket
på studiet. Du vil desuden kunne drage fordel af Junior Consults interne
faglige arrangementer, der enten afholdes af konsulenter i huset eller fra
eksterne konsulentbureauer eller virksomheder.

Hos Junior Consult bliver du en del af en virksomhed og en del af et fællesskab. Det betyder, at der udover konsulentopgaver også følger en række
interne aktiviteter. Disse hjælper til at udvikle såvel foreningen Junior Consult som den enkelte konsulent. Det årlige strategiseminar, intern og ekstern
undervisning, work-shops med andre konsulenthuse, udviklingssamtaler og
sociale arrangementer er tilbagevendende aktiviteter.

SOCIALT
På Junior Consult vil du blive en del af et meget stærkt socialt miljø. Siden
det kun er studerende, som er ansat på Junior Consult, og der dermed ikke
er nogle fastansatte, gør foreningen meget for at etablere sociale kontakter
konsulenterne imellem. Du vil derfor hurtigt blive indsluset i et socialt miljø
af ligesindede studerende, der er præget af godt humør og et fælles drive.

DET FORVENTER VI
• Du har vilje til at engagere dig
• Du har kvalifikationer til at medvirke

til løsningen af konsulentopgaver

Ansøgning sker via hjemmesiden, www. junior-consult.dk.

• Du er fleksibel og kan indgå i et

PERSONLIGT
Du vil blandt andet få en unik mulighed for at blive projektleder, enten på et
eksternt eller internt projekt, hvor du har det overordnede ansvar for projektets udførsel. Du vil dermed få projektledererfaring, der vil være med til at
styrke din gennemslagskraft og ansvarsbevidsthed. Desuden har du mulighed for at udvise initiativ og få konkrete tiltag ført ud i livet.
Som konsulent oplever du læring i et hurtigt tempo. En stor udskiftning af
konsulenter – der ansættes nye konsulenter hvert halve år – betyder, at man
hurtigt kommer til at fremstå som en af de erfarne konsulenter. Dette fordrer
en meget stejl indlæringskurve for den enkelte konsulent, idet man allerede
kan se sig selv oplære nye konsulenter efter kun seks måneder.

junior- consult.dk

team
PERSONLIGT UDBYTTE
• Praktisk erhvervsrelevant arbej-

de

Her kan du også læse mere
om ansættelsesproceduren,
herunder om overvejelser
man bør gøre sig før en evt.
samtale.

• Etablering af virksomhedskon-

takter samt et stort netværk
• Ansvar, projekterfaring og

ledelse

Vi glæder os til at modtage
din ansøgning.

Junior Consult
T: 86 18 02 66
M: info@junior-consult.dk
W: www.junior-consult.dk
A: Vestergade 58V, 8000 Aarhus

Interesseret?
Find deadline for næste ansættelsesrunde på hjemmesiden

junior- consult.dk

