
 

 

 

 

 

MANAGEMENT CONSULTANT 
 

Ønsker du at fortsætte din stejle læringskurve, skabe løsninger for nogle af landets største 
virksomheder og sidde i projektgruppe med erfarne konsulenter fra dag ét?  
Så er du måske en af de kandidater, vi søger…  
 
Som Management Consultant i CoreConsult bliver du en del af et Aarhus-baseret rådgivningshus, hvor ambitioner, problem-
løsning, etik og kreativitet sætter dagsordenen. Med fokus på kernen af problemet, uden at overanalysere det åbenlyse, finder 
vi enkle løsninger på komplekse problemstillinger sammen med vores internationale klienter.  
 
Hos CoreConsult løser vi mange forskellige typer af problemer for vores klienter inden for strategiudvikling, strategieksekve-
ring og M&A. Vi engagerer os dybt i klienterne, både fagligt og personligt, og i tæt samarbejde skaber vi ekstraordinære resul-
tater, der ikke kun sikrer langvarig effekt, men som også har respekt for klienternes hverdag. 
 
Som Management Consultant i CoreConsult vil du fra start blive involveret i løsningsarbejdet ude hos klienterne på lige fod 
med dine senior kollegaer. Her vil du kunne trække på tung erfaring, og vi vil sammen sørge for din udvikling og indsigt i trygge 
rammer. Vi har det sjovt med vores kollegaer og klienter, men er samtidig super-ambitiøse omkring vores projekter og vores 
egen faglighed, og det forventer vi selvfølgelig også, at du er. Foruden din personlighed, der skiller sig ud fra mængden, er du 
ved at færdiggøre din cand.merc., cand.oecon. eller lign. og er kendt for at …  

Vi søger Management Consultants til ansættelse pr. 1. august 2023. Er du interesseret, så send din ansøgning, CV og karak-
terer til HR Advisor, Laila Melgaard (laila@coreconsult.com). For yderligere information, kontakt Laila eller Managing Partner, 
Steffen Pilgaard, på tlf. 3163 0554.  
 
Ansøgningsfrist er d. 1. december 2022 og samtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter.  

være nysgerrig og passioneret med et højt drive  
have flair for at løse komplekse problemstillinger 
evne at opbygge gode og stærke relationer 
har haft meningsfyldte studiejobs 

være blandt de bedste på din årgang  
have en veludviklet værktøjskasse inden for Excel og PowerPoint 
trives i et teambaseret miljø med højt til loftet og en konstruktiv 
feedbackkultur  

”Vi har et utrolig motiverende miljø i CoreConsult, og selvom vi er i stor vækst, formår vi at fastholde et fladt hierarki med en forventning om, 
at alle byder ind – uanset titel. Vores uformelle og tillidsfulde samarbejde med klienterne betyder, at vi kan anvende vores kreativitet og erfa-
ring til at bringe løsninger i spil, som kunden ikke selv har overvejet. Og så er det virkelig motiverende, at vi ofte er inddraget i implemente-
ringsfasen også.” Jesper Tjørnager, Senior Advisor, CoreConsult. 
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