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Kjære rekruteringsteam 

Jeg ønsker å søke på stillingen som Deloitte Summer Intern 2019. Jeg ble oppmerksom på stillingen 

gjennom karrieredagen på NTNU. Etter en veldig hyggelig samtale med __ ble jeg veldig motivert til et 

internship, og en eventuell fremtidig karriere i Deloitte. 

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn, noe jeg håper kan være verdifullt som konsulent i Deloitte. Etter en 

bachelorgrad fra NHH ønsket jeg å kombinere forretningsforståelse med analyse og teknologi. Jeg 

fullfører derfor utdannelsen min på NTNU, hvor jeg tar en master i samfunnsøkonomi parallelt med en 

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

viktig i et eventuelt internship hos dere.   

Forretningsforståelsen min fra NHH, kombinert med samfunnsøkonomi og teknologisk innsikt gjør meg 

i stand til å kommunisere effektivt i tverrfaglige grupper. Jeg har erfaring med bruk av 

programmeringsspråket R til kvantitative analyser og god forståelse for teoretisk og anvendt statistikk. 

Nettopp muligheten til å kombinere ulike ferdigheter til problemløsning gjør meg spesielt interessert i 

konsulentyrket.  

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

Fredskorpset. Der opparbeidet jeg meg erfaring med samarbeid og ledelse på tvers av ulike kulturer, 

noe jeg tror kan være verdifullt for en konsulent i et stort selskap som Deloitte. Ved siden av studiene 

har jeg vært med på å stifte og bygge opp Norges Rumpeldunkforbund. Dette arbeidet har gitt meg 

uvurderlig erfaring med innovasjon, organisering, og internasjonalt samarbeid.  

Jeg ønsker å jobbe for Deloitte fordi jeg har fått inntrykk av at selskapskulturen passer meg godt og at 

det legges til rette for å utvikle nye ferdigheter. Jeg har alltid tenkt at strategy consulting eller data 

analytics ville passet meg godt. Men etter samtalen med __ fikk jeg veldig lyst til å prøve meg i deres 

FA-avdeling. I FA kunne jeg kombinert min brennende interesse for anvendt statistikk og analyse til å 

produsere gode resultater. Jeg har alltid hatt et sterkt ønske om å bidra, noe jeg håper å kunne ta med 

meg til Deloitte og deres kunder.   

Vennlig hilsen, 

 

 


