
 

 

 

EY söker nyutexaminerade konsulter till Advisory Services - Stockholm 

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och 

affärsrådgivning. Våra tjänster hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på 

finansmarknader och i ekonomier världen över.  Vi vill att allt vi gör ska bidra till att 

affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de 

samhällen vi verkar i. EY finns i 150 länder och har 167 000 medarbetare.   

Advisory Services en internationell satsning på rådgivningstjänster och vi erbjuder 

affärsrådgivning till svenska och internationella kunder. Vi är en av de ledande och snabbast 

växande aktörerna på den svenska marknaden. Idag är vi 27 000 konsulter i vår globala 

verksamhet som levererar Management Consulting till stora bolag och organisationer. Som 

konsult kommer du att arbeta med förbättring av våra kunders lönsamhet samt utveckling 

och effektivisering av företag och organisationer.  

Till vårt kontor i Stockholm behöver vi rekrytera konsulter som är intresserade av att starta 

karriären genom att arbeta med varierande projekt inom följande områden: 

 

Performance Improvement 

- Finance & Performance Management  

- Customer Management  

- Supply Chain & Operations  

- Outsourcing Advisory  

- IT Advisory 

 

Risk 

I en föränderlig värld skyddar och säkerställer effektiv riskhantering ett företags prestation. 

Våra RISK-team hjälper ledande företag och stora offentliga organisationer med identifiering 

av de komplexa risker de står inför. Vi hjälper våra kunder att öka deras effektivitet, förbättra 

kontroller i verksamheten samt hjälper dem att nå sina affärsmål.  

- Governance  

- Enterprise Risk Management  

- Process and Controls Transformation 

- Internal Audit 

 



 

 

 

Financial Services 

För dig som vill jobba med bank och försäkringskunder. Vårt dedicerade team med 

finanskonsulter jobbar med de största aktörerna i branschen. FS projekt innefattar strategi, 

verksamhetsutveckling, operationella frågor, riskhantering och regelverk 

FS är indelat i två områden: 

- Financial Service Risk Management  

- Financial Services Performance Improvement 

 

IT Risk and Assurance 

För dig som vill jobba med managementfrågor inom IT. Inom IT Risk and Assurance hjälper 

vi våra kunder att hantera risker och utmaningar inom IT för att nå sina affärsmål.  Vi arbetar 

aktivt med att förbättra våra kunders styrning av sin IT-miljö och sina IT-processer för att 

uppnå balans mellan riskhantering och kostnadseffektivitet. Hos våra kunder arbetar vi mot 

såväl kärnverksamheten som stödfunktioner såsom. IT, ekonomi och sourcing. Våra projekt 

innefattar rådgivning inom: 

- IT-risker i finansiella flöden 

- Informationssäkerhet och kontinuitetsplanering 

- Outsourcing och transformationer av IT-funktioner 

- IT-projekt- och programstyrning 

 

Din Bakgrund 

Vi söker dig som är civilekonom eller civilingenjör och som har 0-2 års arbetslivserfarenhet. 

För att lyckas i rollen som konsult inom Advisory Services krävs att du kan visa på starka 

akademiska meriter och relevanta erfarenheter vid sidan om studierna. Meriterande om du 

har magisterexamen eller högre. 

Vidare är du ansvarstagande och har en hög språklig nivå i tal och skrift, såväl i svenska 

som engelska. Vi tror att du står i början av din karriär och vill ha ett omväxlande och 

självständigt arbete som kräver engagemang, ansvarstagande och initiativförmåga.  

 

 

 

 



 

 

 

Vad kan EY erbjuda dig? 

Inom EY finns det stora utvecklingsmöjligheter och du kommer att få utmanande och 

utvecklande uppdrag med spridning på branscher och företag. Du får möjlighet att styra din 

egen utveckling med en individuell utvecklingsplan. Du kommer snabbt att få en ansvarsfull 

roll och får arbeta med spännande, utmanande arbetsuppgifter i en framgångsrik och 

expansiv konsultmiljö. 

 

Ansökan 

Vi kallar till intervju löpande varför vi gärna ser att du ansöker snarast, dock senast den 27 

november 2013. Bifoga din ansökan bestående av CV, personligt brev, betyg från gymnasie- 

och högskola/universitet. Tillträde till tjänsten är våren/hösten 2014.  

 

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta sara.ronningberg@se.ey.com. 

 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:sara.ronningberg@se.ey.com

