
Vi søger talentfulde dimittender til  vores kontorer i København og Aarhus.
Brænder du for at rådgive topledelser i førende virksomheder inden for strategi,
forretningsudvikling og ledelse? Så er du måske vores nye Management Consultant.

VIL DU UDVIKLE MORGEN- 
DAGENS ORGANISATIONER?

HVEM ER VI? 
I H&B hjælper vi organisationer til at opnå toppræstationer ved at realisere deres potentiale og skabe 
succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til eksekvering og forankring. Topledernes  
agenda er vores agenda, og vores opgaver er derfor altid komplekse og fagligt integrerede.

Vi arbejder teambaseret på tværs af fagligheder og brancher. Vores arbejde centrerer sig blandt  
andet omkring interne og eksterne strategiske analyser, strategiimplementering, procesoptimering,  
performance management, projektledelse, organisationsudvikling og commercial excellence.

Som Management Consultant hos H&B vil du opleve et stærkt fokus på læring og udvikling. Du vil  
arbejde i et dynamisk videnmiljø præget af stærke kompetencer og høje ambitioner. Vi tror på, at  
en stærk ledelsesmodel og mentorskab kan accelerere ens udvikling – fagligt såvel som personligt. 

DU HAR EN EKSTRAORDINÆR FAGLIGHED OG: 
• har afsluttet en relevant videregående  
 uddannelse med A+ resultater, 
 fx cand.merc./cand.oecon.
• har haft et relevant studiejob
• har en stærk forretningsforståelse
• er flydende i dansk og engelsk (tale og skrift)
• er analytisk, kan strukturere viden og løse  
 komplekse problemstillinger
• er ambitiøs og kvalitetsbevidst

HVEM ER DU?

ANSØGNINGSFRISTEN ER DEN 14. JANUAR 2018 

Opstart i september 2018

Mulighed for ansættelse i Aarhus eller København 

1. samtale: ultimo januar, 2. samtale: primo februar og 3. samtale: ultimo februar

DU HAR EN UIMODSTÅELIG PERSONLIGHED OG:
• er videbegærlig og kan tilegne dig nye  
 kompetencer hurtigt
• har stærke sociale kompetencer, er hjælpsom,  
 åben og imødekommende
• trives med at arbejde teambaseret
• har personligt drive og motiveres af at have  
 frihed til at tænke anderledes
• har energi og trives i et miljø med tempo og udfordringer
• motiveres af faglig og personlig udvikling

ER VI  ET GODT MATCH? 
Upload CV, motiveret ansøgning, eksamensbevis og andre relevante dokumenter her.

Spørgsmål kan rettes til Clara Løvegod på cl@hildebrandtbrandi.com eller 30501972.  
Du kan læse mere om vores rekrutteringsproces på vores hjemmeside.

http://hildebrandtbrandi.onerecruit.com/615058596B1
http://www.hildebrandtbrandi.com/real-people/karriere-i-hb/

