
  14.09.2018 

 

Navn 
 
Fødselsdato 
Adresse 
epost 
tlf 
 
Kjære rekruteringsteam 

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

stillingen gjennom tidligere intern ___, som snakket svært varmt om dere. Etter en veldig hyggelig 

samtale med ___ på NTNU ITdagene, fikk jeg inntrykket av at mange i BearingPoint deler min genuine 

interesse for hvor mye spennende man kan finne i et stort datasett. Entusiasmen Stokkeland viste har 

motivert meg til å søke et internship hos dere. 

Jeg håper min tverrfaglige bakgrunn kan passe godt hos dere. Jeg har en bachelorgrad fra NHH, men 

halvveis i studiet ble jeg veldig fasinert av dataanalyse og statistisk teori. Etter å ha oppdaget 

mulighetene i programmeringsspråket R bestemte jeg meg for å flytte mastergraden min til NTNU, 

hvor jeg nå tar en master i samfunnsøkonomi parallelt med en bachelor i informatikk. Dette krever høy 

arbeidskapasitet og læringsevne, noe jeg forstår er viktig i deres internship.  

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

for Fredskorpset. Der opparbeidet jeg meg mye erfaring med samarbeid og ledelse på tvers av ulike 

kulturer, noe jeg tror kan være verdifull som konsulent. Jeg har også vært med på å stifte og bygge 

opp Norges Rumpeldunkforbund. Dette arbeidet har gitt meg verdifull erfaring med innovasjon, 

organisering og internasjonalt arbeid. 

Jeg ønsker veldig sterkt å jobbe for BearingPoint. Mitt inntrykk er at dette er en arbeidsplass hvor man 

kan kombinere klassisk strategirådgivning med innsikt fra kvantitative analyser. Jeg håper å kunne 

tilby BearingPoint en student med høy forretningsforståelse, analytiske ferdigheter og evnen til å jobbe 

i tverrfaglige team for å løse problemer. Jeg har alltid hatt et sterkt ønske om å være en stor 

bidragsyter, noe jeg håper på muligheten til å være for BearingPoint og deres kunder.  

Vennlig hilsen, 

___ 


