Deloitte Consulting søger itmanagementkonsulenter med teknisk flair
Vi oplever stor efterspørgsel efter vores kompetencer. Derfor søger vi nu flere nye kolleger.
Karriere i Deloitte Consulting...…
Kunne du tænke dig et udfordrende og varieret job, hvor du har mulighed for at udvikle både
dine faglige og dine menneskelige kompetencer? Har du lyst til at prøve kræfter med en rolle
i en international konsulentvirksomhed? Så er en stilling som it-managementkonsulent i Deloitte Consulting måske noget for dig?
It-managementkonsulent
Vores afdeling Solutions & Architecture søger it-managementkonsulenter til spændende og
komplekse tekniske opgaver. Som konsulent i Solutions & Architecture vil dit primære fokus
være problemstillinger i grænselandet mellem forretning, arkitektur og teknologi indenfor følgende områder:
•

Arkitekturrådgivning, kortlægning og review
Design af ny it-arkitektur, der understøtter bedre og mere effektive processer, herunder data- og informationsmodellering, design af systemintegration, analyse og kortlægning af nuværende systemlandskaber samt rådgivning om etablering af fremtidig
arkitektur.

•

Implementering og forretningstransformation
Gennemførelse af større transformationsprojekter for kunder på grundlag af processer og arbejdsgange, herunder implementering og platformsunderstøttelse med Sa-

lesforce. Her er der behov for en bred vifte af kompetencer fra forretningsanalyse
over konfiguration og brugertræning til teknisk integrationsudvikling.
•

Commodity Trading og Risk Management (CTRM)
Gennemførelse af transformationsprojekter med fokus på udvælgelse og implementering af Commodity Trading og Risk Management-systemer på grundlag af strategi,
processer og arkitektur. Der er behov for kompetencer indenfor forretningsindsigt,
proceskortlægning, arkitektur, kravspecifikation, design, konfiguration, integrationsudvikling, test og brugertræning.

•

Finansielle kernesystemer
Deloitte er en af markedets førende rådgivere indenfor transformation af kernesystemer i den finansielle sektor. Vores tilgang er altid forankret i kundernes processer og
udspringer ofte af den enkelte kundes strategiske mål, fx omkostningstilpasning,
standardisering, in- eller outsourcing.

•

Teknisk projektledelse
Deltagelse i planlægning og styring af komplekse it-projekter, herunder gennemførelse af testforløb.

Deloitte Consulting har et stærkt brand og er i dag en anerkendt samarbejdspartner på tværs
af sektorer (produktion, energi, forsikring, finans og public). Som konsulent i Solutions & Architecture bliver du del af en ambitiøs gruppe på mere end 30 personer, der i dag udgør den
it-faglige kerne i Deloitte Consulting.
Din baggrund
• Du er nyuddannet eller har op til fire års relevant erfaring fra konsulentbranchen eller
anden teknisk baggrund.
• Du har en relevant it-kandidatuddannelse (fx civilingeniør, cand.merc.it., cand.it. eller
datalog).
• Du er blandt de bedste på din årgang og kan dokumentere det.
• Du er teknisk dygtig, men interesserer dig også for at anvende din tekniske kunnen i et
kommercielt perspektiv.
• Du er interesseret i en rolle som projektleder, nu eller på sigt.

• Du er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale.
Du har erfaring med objektorienteret systemudvikling, for eksempel i .NET eller Java. Du er
dygtig til datamodellering, og du har arbejdet med en af de førende relationelle databaser, fx
MS SQL Server, Oracle eller DB2.
Du er udadvendt, struktureret og analytisk stærk. Herudover er du særdeles god til at formidle budskaber både mundtligt og skriftligt, og du kan sætte dig ind i andres situation og forstå,
at der kan være forskellige interesser, der skal mødes.
Du er engageret og giver dig helt hver gang og i alt, hvad du gør. Du har desuden evnen og
lysten til at dygtiggøre dig indenfor nye kompetenceområder.
Strukturerede uddannelsesforløb
Som ny konsulent i Deloitte Consulting vil du indgå i strukturerede uddannelsesforløb, der
udstyrer dig med solide værktøjer og redskaber og giver dig et fagligt grundlag for din udvikling.
Ansøgning
Send ansøgning, cv, kandidat- og bachelorbevis og eventuelt andet relevant materiale via
deloitte.dk senest 16. februar 2015.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen eller Deloitte Consulting, er du velkommen til at ringe
til seniorkonsulent Simon Bundgaard på 30 93 51 45.
Deloitte Consulting
Deloitte Consulting er del af Deloitte Danmark og er et af Danmarks førende konsulenthuse.
Vi er over 350 konsulenter, der hjælper vores kunder med at realisere deres strategiske mål
gennem rådgivning baseret på dyb faglig indsigt og indgående kendskab til en bred vifte af
brancher. Vi leder, styrer og gennemfører projekter for en række af Danmarks største virksomheder indenfor produktion og handel samt i den finansielle sektor og for ministerier, styrelser, regioner og kommuner.
Som medarbejder i en videnvirksomhed, der er anerkendt for at yde kvalificeret rådgivning
og dyb faglig indsigt, er det afgørende, at du er opdateret om den nyeste viden og til stadighed udvikler nye kompetencer. Gennem uddannelse, træning og ikke mindst udfordrende
arbejdsopgaver udvikler du dig bredt som konsulent og dybt indenfor dit faglige speciale.

Vi stiller høje krav til faglighed, kvalitet og service for altid at være i stand til at give vores
kunder den bedste løsning, også undervejs i processen. Derfor er det afgørende, at du altid
overvejer, hvordan du løser en opgave bedst muligt - og så alligevel en tand bedre. Med
denne tilgang får du rig mulighed for at prøve kræfter indenfor mange forskellige discipliner.
Der er masser af udfordringer, og du kan altid regne med, at der står kolleger klar til at hjælpe dig i processen. Du er ansvarlig for at løse dine opgaver, men du er aldrig alene om det.
I Deloitte Consulting vægter vi det sociale miljø højt. Hvis du har lyst, kan du være med til
eksempelvis at løbe, spille squash, smage på vin eller gå i biografklub med kollegerne. Du
bruger en del tid sammen med dine kolleger, og derfor er det også vigtigt, at arbejde og udvikling suppleres med sociale aktiviteter og godt sammenhold.

