
 

 

 

 

 

PRAKTIK I CORECONSULT 
 

Synes du, konsulentbranchen er spændende, og ønsker du at kombinere din teori fra 
studiet med relevant erfaring som konsulent for en række af landets største og mest 
ambitiøse virksomheder? Så er en praktikstilling hos CoreConsult måske noget for dig… 
 
Som praktikant hos CoreConsult bliver du en del af et Aarhus-baseret rådgivningshus, hvor ambitioner, problemløsning, 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 praktikant vil du blive en fast del af projektteamet på en række projekter for vores klienter. Her vil du deltage i 
løsningsarbejdet hos klienterne ved bl.a. at udarbejde analyser, indsamle og bearbejde data, deltage i møder, udforme og teste 
hypoteser, deltage i arbejdsmøder og problemløsning, deltage i kundemøder og workshops. Desuden vil du få et indblik i, 
hvordan en konsulentforretning fungerer i hverdagen. Vi vægter din udvikling højt og med en lang række senior profiler, får du 
mulighed for at trække på tung erfaring, mens vi sikrer et spændende og trygt miljø.  
 
Praktikforløbet vil have opstart i august/september og vare 4-5 måneder med en forventelig arbejdsuge på 30-37 timer, men 
det vil naturligvis blive designet ift. rammerne for din studieretning. Vi forventer, at du er blandt de bedste på årgangen, har en 
analytisk tilgang med flair for at løse komplekse problemer, trives i et projektbaseret miljø og har mod på at tage ansvar og 
initiativ.  

Vi søger praktikanter til ansættelse pr. 1. august/september 2023. Er du interesseret, så send din ansøgning, CV og karakterer 
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. 13. januar 2023, og samtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter.  

”Et af de første indtryk, jeg fik ifm. min start hos CoreConsult efter studietiden, var det lærerige og uhøjtidelige miljø på kontoret, hvor 
alle er i øjenhøjde med hinanden, og hvor det sociale er i fokus. Jeg har været enormt glad for, at jeg fra dag ét har haft rig mulighed for 
at lære direkte fra dygtige, senior kollegaer, samt at jeg lige fra start har været i tæt samspil med spændende kunder for i samarbejde 
at løse deres vigtigste udfordringer. Som ny i gamet har det været rart, at miljøet hos CoreConsult motiverer en til at byde ind og spørge 
til råds i en hverdag med nye, udfordrende opgaver og stort ansvar.” Mads Kjærgård Hansen, Management Consultant, CoreConsult. 
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