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FACTOR3 SØGER EN MANAGEMENTKONSULENT TIL STRATEGIOMRÅDET 
Factor3 hjælper private og offentlige virksomheder med at realisere deres fulde strategiske potentiale. Vi 
støtter vores kunder i alle aspekter af det samlede strategiarbejde og i alle faser af deres strategis livscyklus. 
Det er Factor3s ambition, at være anerkendt som Danmarks førende konsulenthus inden for dette felt. Vores 
ydelser er organiseret i de tre områder Strategi, Transformation og Project Performance. Vi søger nu en 
analysestærk Managementkonsulent til strategiområdet, som kan indgå på vores ambitiøse og dedikerede 
hold.  
 

VI TILBYDER 
 Et fagligt udfordrende job, hvor du arbejder direkte med kunden og er med i alle projektets faser fra 

salg til slutevaluering 

 En mulighed for at arbejde bredt med strategi for nogle af landets største virksomheder  

 En mulighed for at gøre en forskel og være med til at præge et konsulenthus i vækst 

 En mulighed for at arbejde tæt sammen med seniorfolk med mere end 10 års erfaring fra store 
konsulenthuse 

 Et fleksibelt og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der er stor individuel frihed, men hvor vi samtidig 
arbejder tæt sammen på opgaverne, og alle tager del i ansvaret 

 Ambitiøse kollegaer med stor faglig stolthed, masser af energi og vilje, og som gør en dyd ud af at 
sikre, at vi har det sjovt både internt og med kunderne  
 

OPGAVERNE 
 Du arbejder på kundeopgaver, primært inden for strategiområdet og med særligt fokus på de 

strategiske og finansielle analyser i analyse- og udviklingsdelen af strategiprocessen. Du skal være med 
til at identificere relevante analyser og selv kunne indsamle og bearbejde data og informationer, 
identificere centrale problemstillinger, udarbejde og præsentere klare diagnoser og anbefalinger  

 Du vil arbejde tæt sammen med én eller flere kollegaer på det enkelte projekt. Du vil have et 
selvstændigt ansvarsområde på projektet 

 Du deltager aktivt i salgsarbejdet og i salgsmøder. Du bidrager til udarbejdelsen af 
præsentationsmateriale og virksomhedsprofiler forud for kundemøder 

 Du deltager i den løbende markedsføring og faglige udvikling af Factor3 med fokus på strategi. Du 
deltager i udviklingen af faglige koncepter og metoder, skriver artikler, udarbejder analyser, laver 
indlæg og materiale til vores hjemmeside og øvrige markedsføring 

DIN PROFIL 
 Du har minimum to års erfaring som konsulent fra et større og velanset strategikonsulenthus eller et 

private equity firma. Du har hovedsageligt arbejdet med strategiopgaver med hovedvægt på analyse- 
og udviklingsdelen af strategiprocessen, hvor du har et solidt metodeapparat 

 Du har en relevant kandidatgrad med resultater blandt de bedste på din årgang 

 Du er analytisk og finansielt stærk, og du har en struktureret tilgang til problemløsning. Du kan 
identificere de relevante spørgsmål og analyser med udgangspunkt i kundens situation. Du er vant til 
at klarlægge centrale problemstillinger ud fra store mængder af data og informationer og kan 
omsætte komplekse problemstillinger til klare budskaber og beslutningsoplæg 

 Du har en brændende interesse for og er teoretisk velfunderet indenfor arbejdet med strategi 

 Du er en holdspiller, men trives samtidig med selvstændige arbejdsopgaver. Du er ambitiøs og 
selvsikker men samtidig ydmyg og lyttende. Du tager ansvar og initiativ. Du har drive, entusiasme og 
fokus på resultater 

 Du kan se dig selv i vores tre værdier ”Èt hold”, ”Enestående resultater” og ”Vores ansvar”, som er det 
centrale omdrejningspunkt for vores måde at arbejde på, både internt og i vores kunderelationer (læs 
mere på www.factor3.dk) 

 Du er præsentabel og går op i, at detaljerne er i orden – du er ”fagligt forfængelig” 

 Du har gode kommunikationsevner – mundtligt såvel som skriftligt, på både dansk og engelsk. Du er 
komfortabel i rollen som mødeleder og workshop facilitator 

 Du er erfaren bruger af PowerPoint og Excel  
 
Yderligere information fås hos Partner, Ulrik Marxen på telefon 31 17 33 03. Kan du se dig selv i stillingen, og 
passer din profil, så send gerne dit CV og din motivation for at søge samt eventuelle bilag til um@factor3.dk. 

http://www.factor3.dk/
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