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Om os 

Wibergis Consulting er et moderne konsulenthus, der rådgiver og udviklinger små og mellemstore virksomheder. Vi 

identificerer udviklingspotentialer og accelererer udviklingen af de virksomheder vi arbejder med gennem vores ana-

lyser og strategiske handlingsplaner. Wibergis Consulting blev etableret i 2019 og er allerede vokset og blevet en del 

af den nye generation af managementkonsulenter den danske konsulentbranchen. Virksomheder har aktiviteter i 

København, Aarhus, Aalborg, og Viborg. 

 

Vores team 

Teamet bag Wibergis Consulting består af top-studerende fra landets universiteter. Det er kompetente mennesker, 

der brænder for udvikling virksomheder, sig selv og sine kollegaer. Vi arbejder ud fra det mantra, at det skal være 

seriøst sjovt at gå på arbejde, og der er en grund til at der står seriøst før sjovt - Uden seriøsiteten, vil der ikke være 

nogen virksomhed, men uden det sjove, vil det ikke være værd at være en del af. 

Lær mere om Wibergis Consulting på hjemmesiden: www.Wibergis.com 

 

Din profil 

• Du er på nuværende tidspunkt i gang med en kandidat indenfor eksempelvis Erhvervsøkonomi 

• Du kan arbejde selvstændigt efter deadlines, er resultatorienteret og ikke er bange for at kaste dig ud i nye 

udfordringer. 

• Du har erfaring med salg eller kundekontakt, gerne inden for B2B. 

• Du tager ansvar for egen læring og har en proaktiv og struktureret tilgang til dine opgaver. 

• Dine kommunikative evner er i top, og du er dygtig til at formidle med fokus på modtageren både mundtligt og skriftligt. 

• Du har Evner til at indhente, behandle, og analysere store mængder data (herunder eksempelvis registerdata 

på DST’s forskermaskine) i programmer som Excel, SurveyXact, SPSS. Du evner ligeledes at præsentere disse data 

på en professionel og præsentabel måde vha. PowerPoint mm. 

 

Dine ansvarsområder 

● Lede projekter og der skaber værdi for vores kunder 

● At skabe salg til nye kunder, såvel som mersalg til eksisterende 

● Udarbejde markedsanalyser - dataindsamling, samt analyse og formidling af denne. 

● Udarbejde kundeanalyser - Spørgeskemaer og efterfølgende statistisk databehandling 

● Udarbejde præsentationsmateriale til strategiske handlingsplaner 

● Bidrage til den faglige udvikling og det sociale i Wibergis Consulting 

 

Hvad vi tilbyder 

Når du begynder din karriere i Wibergis Consulting, får du et forspring, til en karriere inden for konsulentbranchen, 

imens du læser på universitetet. Vi interesserer os for din sociale og faglige udvikling, og vi vil løbende bidrage aktivt 

til, at du forbedrer disse kompetencer. Du vil samtidig med dit studie lære i bedste learning-by-doing stil, idet du 

kommer til at få hands-on erfaring med udvikling af virksomheder gennem anvendelsen af meget af den teoretiske 

ballast du har fra universitetet. Ydermere kommer du til arbejde tæt sammen med nogle succesfulde virksomheder i 

forskellige brancher, som du kan sparre, lytte til og udvikle dig i takt med.  

 

 

Ansøgningsfrist: Vi afholder samtaler løbende og ansætter når vi har fundet den rette kandidat 

Send venligst dit CV og dine karatere fra universitetet i en PDF med titlen:  

Fulde navn_CV/Karakterblad/Motiveret ansøgning 

 

Ligeledes bedes du vedhæftet en motiveret ansøgning (max 2 sider) hvor du fortæller om dig selv, og svare på 

følgende spørgsmål: 

 

1) Hvad motiverer dig? 

2) Hvorfor vil du arbejde hos Wibergis Consulting? 

3) Hvad mener du gør dig kvalificeret til stillingen som Junior Consultant?  

4) Hvad er din største passion og hvorfor? 

 

Vi vil bedes dig løse en opgave i forbindelse med ansættelsessamtalerne  

 

 

 
 

Junior Consultant  

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte vores 

HR-ansvarlige, Jacob, på tlf: 60852100 eller via e-mail: jk@wibergis.com 

mailto:jk@wibergis.com

