




Acando Trainee goes CGI SELECTED
Are you ready? We challenge for a better future

När Acando och CGI nu slås ihop bildar vi tillsammans marknadens starkaste 
traineeprogram. Vi söker dig som är redo för utmaningen! Acando har sedan 
2005 drivit ett av marknadens mest populära talangprogram. Vi samlar nu det 
bästa av två bolag och med kraft av CGI�s storlek och globala 
leveranskapacitet, kan vi ta nästa steg för att ta vårt talangprogram till nya 
höjder.

Vårt mål med programmet är att utveckla marknadens vassaste konsulter med 
mindre än fem års erfarenhet – på tre år. CGI Selected är ett program som 
kombinerar erfarenheter och lärdomar från skarpa konsultleveranser, med noga 
utvalda utbildningar. Under programmets tre år levererar du som konsult precis 
som övriga kollegor på CGI. Men som del i CGI Selected erbjuds du också 
utbildning och träning under programmets gång. Vi lovar 
dig en fantastisk utvecklingskurva, både som karriärist och som människa. 
Vi lovar dig grymma kollegor som är noggrannt handplockade för sina skarpa 
sinnen och sina varma hjärtan.

Ansök till CGI Selected, senast 13 oktober!

cgi.se/karriar



Your future career starts tomorrow 

Management consulting
The Nordic way

Are you a graduate looking forward to driving change in areas such as supply chain, strategy, 
digitalization and AI? Have you heard all the buzzwords, gotten excited but doubtful regarding 
which area suits you best? Are you ready to kick start your career in a non-hierarchical and  
fun organization, with excellent opportunities to advance?

If the answer is yes, Capacent Analyst Rotational Program is the perfect fit for you.
Apply before October 16th!

Deep strategic insight, tailor-made solutions, client empowerment and getting the job done, that 
is what we do at Capacent. Our consultants have a wide competence base, working with Nordic as 
well as global assignments within a number of different business areas. 
Our projects range from focused functional improvements to company wide programs. Our clients 
are diverse: industrial and service companies, B2B and B2C, private equity firms, financial institu-
tions and public sector entities. We deliver results, not just recommendations.
We call it management consulting – the Nordic way

Capacent Analyst Rotational Program

Find out more and apply at: 
capacent.com/sv/open-positions



Visit Talent to find out more or watch our new video through Layar <app icon and link or QR code>

W E  E N A B L E  O U R 
C L I E N T S  T O  I N V E N T 

T H E I R  F U T U R E S .
Together, we bring to life what’s next.

Capgemini Invent is Capgemini Group’s  
new digital innovation, consulting and  
transformation global business line.

capgemini.com/invent

talent.capgemini.com/invent



Management Consulting Graduate-
and Summer Internship Positions

As the digital innovation, consulting and transformation 
brand of the Capgemini Group, Capgemini Invent helps CxOs
envision and build what’s next for their organizations. 
Located in more than 30 offices and 22 creative studios 
around the world, its 7,000+ strong team combines strategy, 
technology, data science and creative design with deep 
industry expertise and insights, to develop new digital 
solutions and business models of the future.

Do you want to jumpstart your career and get real hands-on 
experience in developing new digital solutions and business 
models of the future? 

Capgemini Invent (formerly Capgemini Consulting) is looking for 
ambitious and inventive graduates and young professionals to join 
our team. As a Management Consultant you will together with our 
team advise global business leaders and clients in major digital 
transformation strategy projects. 

Graduate recruitment is currently open and internship 
recruitment will open in the beginning of November. Read more 
and apply at capgemini.com/careers.

We have a strong people agenda and emphasize a good work-
life balance! 



Centigo är en nytänkande samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Det innebär 
att vi hjälper ledande företag och organisationer genom kritiska förändringsprojekt. 

När våra kunder och medarbetare lyfter fram vad som är mest unikt med Centigo, pekar de på 
människorna som finns hos oss. Centigo består av ovanligt engagerade människor med en unik 
kombination av spetskompetens och förmåga att få saker att hända. Vi växer kontinuerligt för att möta 
våra befintliga och nya kunders behov av kvalificerade konsulttjänster. Idag har Centigo cirka 300 
medarbetare vilket gör oss till Sveriges största svenskbaserade managementkonsultbolag samt Sveriges 
största chefslösa företag. 

Tycker du om att ta mycket ansvar och att arbeta under stor frihet? Då vill vi gärna träffa dig och ge 
dig en chans att söka till Centigos konsultprogram. 

De konsulter som blir framgångsrika på Centigo och som våra kunder uppskattar mest har tre 
gemensamma nämnare.  

• Entreprenöriell – Du gillar uppgifter som är svåra och utmanande. Framförallt tycker du om
att lösa dem. Du tar mer än gärna ett stort eget ansvar och kan tänka dig att driva eget företag,
men uppskattar och vill dra fördel av att ingå i det nätverk som Centigo erbjuder.

• Ambitionsdriven – Du drivs av dina egna höga ambitioner och tar ansvar för din professionella
och personliga utveckling.

• Professionell – Du har alltid en professionell framtoning och är mån om att leverera produkter
av god kvalitet till våra kunder.

Glöm inte att söka till Centigos Konsultprogram senast den 13 oktober 2019. 



The Power to Shape 
Your Future
Cordial är en managementrådgivare med över 
20 års erfarenhet av affärsutveckling och trans-
formationer. Kundbasen sträcker sig över olika 
branscher och varierar i storlek, vilket är en av 
de anledningar till att vi älskar att gå till jobbet! 
Ingen dag är den andra lik och i varje projekt 
får vi både lära oss något nytt och bidra till en 
förbättring av verksamheten. 

Du är en viktig pusselbit från dag ett 
På Cordial vet vi att vi inte blir bättre än männ-
iskorna i vårt team och som en av oss spelar du 
en aktiv roll i utvecklingen av både våra kunder, 
dig själv och Cordial som helhet. 

Om du är en lagspelare som brinner för 
utveckling och att förändra på riktigt? Då 
är det kanske dig vi söker! 

▶ Du blir direkt en självklar del i riktiga kund-
projekt – redan från dag ett

▶ Internt mentorprogram för alla medarbetare

▶ Öppenhet och transparans

▶ Platt organisation – du och dina kollegor är 
en viktig del av företagets utveckling

▶ Utbildning – Cordial erbjuder utbildning inom 
olika områden kring affärsutveckling. Som me-
darbetare hos oss får du delta utan kostnad. 

Läs mer om Cordial
www.cordial.se 
www.cordial.se/utbildning/



Looking for a career in 
management consulting?

Curamando is growing and 
we’re looking for graduates 
to join our team.
As an Analyst, you will work with other 
experienced management consultants 
as well as senior digital executives and 
the leading experts in digital marketing.

Curamando is coming to Consulting Day 
at KTH in September – we look forward 
to seeing to there.

Application period: 30 Sep - 10 Nov 
curamando.com/career 



Nu söker vi nya talanger till 
samtliga av våra avdelningar 
inför hösten 2020. 
Vi rekryterar löpande till Audit & Assurance, 
Business Process Solutions, Tax, Risk Advisory, 
Consulting och Financial Advisory. Läs mer och 
ansök på www.deloitte.se/ledigajobb

What Impact 
Will You Make?



Main 

Are you interested in Management Consulting 
at the cutting edge of technology?

Focus on Ericsson’s key 
strategic business 

challenges

Worldwide projects in 
Strategy, Corporate 

Finance & Operational 
Improvement 

Strategy & more
Work closely with 

Ericsson’s Leadership 
Team around the world

Global exposure
~35 management 

consultants from leading 
consulting firms and 

top universities; 
12+ nationalities

In-house consulting Diverse team

Discover more and 
submit your application 
at ericsson.com/spp

Full-time Business Analyst
› Location: At Ericsson HQ with travel opportunities to our 

international offices
› Deadline: We accept applications year-round and hold 

interviews continuously, but in order to start in Q3 2020, 
apply latest by November 10th 2019 

ERICSSON
MANAGEMENT
CONSULTING

Join the 
team!





 
 
 
About us 
Northstream is a consulting firm dedicated to serve domestic and 
international clients. We have chosen to put our competence, passion and 
efforts at the intersection of business and mobile technologies for one 
main reason: no other area is evolving at the same breakneck speed to 
keep pace with customer demands. That is why we provide strategies 
handcrafted for each client’s unique business and competitive dynamics, 
rather than standard roadmaps. And we are proud to say that we come 
highly recommended by many of the most successful players in the 
ecosystem of a connected world. As of August 2019 Northstream is part 
of Accenture CMT (Communications, Media & Technology). 

We value 
We are looking for the following characteristics in our applicants: 
 

• Analytical, conceptual and leadership skills 
• Ability to understand, break down and communicate complex business 

issues 
• Perceptiveness, sense of humor and good interpersonal skills 
• Strong character and guts to give honest advice, even if uncomfortable 
• Entrepreneurial spirit and an interest to continuously learn 
• Aspiration to become one of the best! 

 



What can we offer you?

• Strategic and operational consulting 
in some of the largest companies in 
Sweden and internationally

• The chance to be part of a growing 
team with an entrepreneurial spirit

• The knowledge and experience 
of a leading, global management 
consulting organisation

WE DON’T SETTLE 
FOR STATUS QUO  

Join our team
Apply no later than Monday 4 November 
2019 to start you career as an Analyst in  
our Stockholm office at   
www.paconsulting.com/joinourteam

Please contact Cecilia Lundgren  
for further information:  
cecilia.lundgren@paconsulting.com 

Our management consultants convention to find the 
solutions that work in practice, not just on paper.



 

 

 

Små. Vassa. Oberoende. 
 

Rumbline Consulting är 
ett personalägt 
konsultföretag med 
huvudkontor i Stockholm 

Vi är 70 experter på bank, 
finans och försäkring 

Vår vision är att ha 
högst förtroende hos 
kunder och personal 

Vill du bli en av oss? Kom och 
prata med oss i montern, och 
sök till Rumbline Consulting 
Internship 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI Consulting är ett konsultbolag baserat i Stockholm med kunder inom Bank- och 
Försäkringsbranschen. Vår specialistkunskap ligger inom risk management, 
financial advisory och compliance.  
 
Vår främsta styrka är affärs- och regelverkskunskap i kombination med strategi och 
IT-förståelse inom bank och försäkring.  
 
Idag är vi drygt 20 personer i företaget, men med en ambition att växa. Vår 
företagskultur präglas av öppenhet, kommunikation och gemenskap. Som konsult 
på SI Consulting får man chansen att utvecklas tillsammans i ett företag i tillväxt. 
Företaget har en platt organisation och ett relativt ungt team som tillsammans 
utvecklar företaget både internt och externt. Hos oss är alla medarbetare med och 
aktivt driver bolaget - det ser vi som vår viktigaste tillgång och framgångsfaktor.  
 
 

 
 
 
Välkommen att kontakta oss! 
https://karriar.karriarsiconsulting.se/ 

 
Management consultants within Risk Management,  

Financial Advisory and Compliance 

 



SOFIGATE SWEDEN IS SEEKING 
TALENTS FOR THE 2020-2021 
GRADUATE PROGRAMME

 

The application period for Sofigate Sweden Graduate Programme 2020 is open 
from October 1st to November 10th
If you have any questions about the Graduate Programme,
please send an email to: graduateprogramsweden@sofigate.com

Join our team of consultants to create a modern world with business  
technology. The program offers you the opportunity to

Learn more about Sofigate and our program on 
sofigate.com/graduate-programme

APPLY WHAT YOU 
HAVE LEARNED IN 

CUSTOMER PROJECTS

IMPROVE OUR 
BUSINESS AND 

STRATEGY

DEVELOP YOUR 
CONSULTANCY 
COMPETENCE


