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Kjære rekruteringsteam 

Jeg ønsker å søke på stillingene EY Technology, Risk Advisory, og Summer Intern 2019. Jeg ble 

oppmerksom på EY gjennom en veldig hyggelig samtale med __ på NTNU ITdagene. Jeg hadde ikke 

tidligere sett for meg en karriere i et konsulenthus, men __ ga meg et svært godt inntrykk av EY som 

arbeidsplass og konsulenthus. Dette motiverte meg ikke bare til å søke om et internship, men også til 

en eventuell fremtidig karriere i EY-Trondheim. 

Jeg håper min tverrfaglige bakgrunn kan være et spennende alternativ for EY. Etter en bachelorgrad 

fra NHH hadde jeg fått en brennende interesse for analyse, modellering, og anvendt statistikk. Jeg 

fullfører derfor utdannelsen min på NTNU, med en master i samfunnsøkonomi, parallelt med en ny 

bachelor i informatikk. Dette krever høy arbeidskapasitet og læringsevne, noe jeg tror kan være 

verdifullt i alle deres internship programmer.  

Muligheten til å kombinere forretningsforståelse med dataanalyse gjør meg veldig interessert i deres 

Technology internship. Jeg har erfaring med bruk av programmeringsspråket R til kvantitative 

analyser, noe jeg brenner sterkt for. 

På bachelornivå synes jeg virksomhetsstyring (BED040) var et veldig spennende fag. Jeg kunne lite 

om det, og ble overrasket over hvor stor påvirkning avgjørelser som internpriser kan ha på resultatet til 

et selskap. Derfor ville deres Risk Advisory internship vært veldig spennende. Jeg har vært med på å 

stifte og bygge opp Norges Rumpeldunkforbund. Dette arbeidet har gitt meg muligheten til å bygge 

opp en ny organisasjon, gjøre mange feil, og opparbeide meg verdifull erfaring. 

Muligheten til å kombinere ulike ferdigheter til å løse spennende problemstillinger gjør at Summer 

internship virker veldig morsomt. Min tverrfaglige bakgrunn setter meg i stand til å samarbeide effektivt 

i grupper på tvers av fagområder, for å skape nye løsninger. 

Før studiene tilbrakte jeg seks måneder i Mosambik, hvor jeg ledet et kulturutvekslingsprosjekt for 

Fredskorpset. I prosjektet jobbet jeg i flere komiteer bestående av representanter fra Norge, Sverige, 

Kenya og Mosambik. Arbeidet ga meg verdifull erfaring med samarbeid og kommunikasjon på tvers av 

språk og kulturer, noe jeg tror kan være verdifullt som konsulent i et stort selskap som EY.  

Det er tre grunner til at jeg så sterkt ønsker å jobbe for EY. For det første, driver dere veldig mange 

spennende prosjekter. Dere har lang erfaring innen helsesektoren, som er mitt interessefelt innenfor 

samfunnsøkonomien og det hadde vært veldig spennende å lære mer om den sektoren. For det 

andre, verdsetter dere tverrfaglige bakgrunner og tilrettelegger for kurs og videreutvikling av ansatte. 

Grunnen til at jeg har studert mange ulike områder er at jeg virkelig synes alt er veldig spennende, og 

jeg vil veldig gjerne jobbe et sted hvor flere deler entusiasmen for nye erfaringer. For det tredje, tror 
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jeg at jeg hadde trivdes veldig god i EY kulturen. Mitt inntrykk er at EY er et veldig hyggelig sted å 

jobbe, og det er min største motivasjon til å velge EY.  

Jeg har ikke en standardisert bakgrunn, men jeg håper dere vil vurdere meg til et intervju. Jeg tror 

mine mange fagområder og lidenskap for nye erfaringer ville passet godt i EY. Jeg har alltid hatt et 

sterkt ønske om å bidra, noe jeg håper å kunne ta med meg til EY og deres kunder.  

Vennlig hilsen, 

 

 


