VI SÖKER BLIVANDE
MANAGEMENTKONSULTER!
Är du på väg att ta examen och intresserad av att starta din karriär som
managementkonsult?
Avanti är ett managementkonsultbolag som fortsätter att expandera och söker nu
managementkonsulter till vårt kontor i Stockholm med start hösten 2022.
På Avanti hjälper vi kunder med både strategisk verksamhetsutveckling och att driva komplexa
förändringsarbeten. Avanti har ett huvudsakligt fokus på tjänstebolag primärt inom telekom och
media samt bank och försäkring. Under det senaste året har vi bl.a. levererat följande projekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsanalys för utveckling av nytt erbjudande för finansbolag
Framtagande av affärsplan för ny start-up inom financial services
Marknadsetablering för nordiskt försäkringsbolag i Tyskland samt online-etablering i
Norden
Förvärvsanalys / integration av betalningslösningsaktör för nordisk storbank
Stöd i integration av två medieföretag
Kund och CRM-strategi för nordiskt försäkringsbolag
Marknadsanalys för leverantör av tekniska tjänster inom bl.a. 5G
Digitalisering av sales & operational planning för global telekomleverantör
Utveckling och förbättring av lojalitetsprogram för globalt flygbolag
Förbättrad styrning av outsourcad IT för nordiskt försäkringsbolag
Kapitalanskaffning för start-up verksamt inom insuretech

ÄR DU DEN VI SÖKER?
Som person är du drivande, kommunikativ och lösningsorienterad. För att vi skall trivas med
varandra bör du, precis som vi, vara nyfiken, ansvarstagande, fokuserad, samt självgående. Du
bör även ha ett genuint intresse för människor.

DIN BAKGRUND
•
•
•

Starka akademiska resultat fråncivilingenjör- eller civilekonomutbildning från
välrenommerat universitet
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
Meriterande med ideella engagemang och/eller arbete parallellt med heltidsstudier

DITT DAGLIGA ARBETE
I rollen som managementkonsult kommer du att arbeta i olika strategi- och verksamhetsprojekt
tillsammans med kollegor och kund. Exempel på ansvarsområden:
•
•
•

Leda eller driva analyser och arbetsströmmar i kundprojekt
Aktivt delta i och driva intern kompetens- och erbjudandeutveckling
Aktivt delta i försäljningsarbete

AVANTI ERBJUDER DIG
•
•
•
•
•
•
•
•

Avanti är ett personligare alternativ till de stora konsultbyråerna
Vi har fantastiskt spännande uppdrag och kunder
En stark plattform för personlig utveckling i en växande och entreprenöriell miljö
En tydlig karriärväg
Tydligt fokus på work-life balance
Möjlighet till intern och extern kompetensutveckling,t.ex. på ledande skolor som
Handelshögskolan i Stockholm, Columbia University i NY, etc.
Konkurrenskraftigt kompensationspaket
Kul på arbetet och stark sammanhållning med professionella, sympatiska och
energigivande kollegor

Ansök genom att skicka CV, betyg och gärna personligt brev
till applyto@avanti.se. Rekryteringen sker löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan!

