Ønsker du tidlig
ansvar og rask
utvikling?

Vi er BearingPoint
As BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende
og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen er stor.
Samtidig har vi tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap.
Bruk noen minutter på å bli kjent med oss, finn ut hvem vi er, hva vi kan tilby og
hva du kan bidra med.

Hva vi gjør
Vi leverer ikke rapporter. Vi leverer resultater.
For oss er resultatet det vi jobber for og mot. Vi hjelper våre kunder med å velge
de beste løsningene, sørger for at idé og visjon blir virkelighet og at endringene
blir varige. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når
planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. Dette er det vi mener med
operasjonelt fokus.
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Våre team

Vi har tre kompetanseteam som
jobber sammen for å finne gode
og helhetlige løsninger for hver
enkelt kunde
Våre ansatte er i hovedsak utdannet økonomer og ingeniører. Vår tverrfaglige
sammensetning gir oss muligheten til å se kundens utfordringer både fra et
forretningsmessig og teknologisk perspektiv. Dette gjør oss i stand til å finne
kreative og riktige løsninger som er mulige å realisere i praksis. Våre tre team:

•

Digital & Strategy fokuserer på forretningsrådgivning innenfor
resultatforbedring, strategi og digitalisering.

•

Data & Analytics jobber med bruk av data for å forbedre måten
selskaper opererer på.

•

Technology bistår selskaper med å realisere sine målsetninger gjennom
riktig bruk av teknologi.

Selv om organisasjonsformen formelt er tredelt, er vi ikke låst i tre «bokser». Vi
jobber hele tiden på tvers av fagområder og kombinerer ulike kompetanser i
våre prosjekter.
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Digital & Strategy
Strategi og digitalisering
Strategi handler om å definere tydelige mål
for virksomheten, og skape handlingsplaner
for hvordan man realiserer disse.
Målet for de fleste selskaper er å sikre seg en unik markedsposisjon
og gode resultater. I dag er det ikke nok å være god på å definere
strategier, man må også demonstrere evnen til å gjennomføre
planene i praksis.
Dette er grunnen til at BearingPoint i dag er en ledende rådgiver
for toppledere som etterspør solid industriell forståelse og
kapasitet til å sikre gjennomføring i organisasjonen.
BearingPoints Digital & Strategy-team hjelper våre kunder
i strategiprosesser med både bakgrunnsanalyser, industriell
forståelse, og fasilitering av målbilder og handlingsplaner.
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Fokusområder

Operasjonell forbedring

Fokusområder

Strategi
Strategi, enten det er forretnings-, funksjonell- eller operative
strategier, er sentralt for å sikre en virksomhets konkurransefortrinn.
Vi bistår kunden i å ta riktige veivalg basert på bransje- og
funksjonsinnsikt, å tydeliggjøre de operasjonelle konsekvensene av
vellykkede strategiske beslutninger og i realiseringen av strategien(e).

70 % av alle strategier feiler fordi de ikke
omsettes i realistiske planer som kontinuerlig
forbedres og følges opp.

Organisering og ledelsessystem
For at et selskap skal lykkes må mål, beslutninger og handlinger
henge nøye sammen, og settes i sammenheng i en effektiv og
tydelig organisasjon. Vi arbeider med å utvikle alle aspekter knyttet
til å effektivt styre og lede en virksomhet, herunder etablere
tydelige roller og ansvar, designe organisasjonen, etablere måltall
og systemer for effektiv oppfølging av prestasjoner.

Digitalisering
Digitalisering er en global mega-trend som utvikler samtlige bransjer i
form av tre “bølger”:

•
•
•

Operasjonell effektivitet
Digitalisering av kundegrensesnittet
Nye innovative forretningsmodeller og verdikjeder

«Digitaliseringsbølgene» skaper økt potensiale for innovative
nyskapninger og krever proaktivitet blant de etablerte aktørene. Vi
bistår våre kunder i møte med disse tre «bølgene» gjennom å bidra til
varige konkurransefortrinn og robusthet til å møte nye utfordringer; på
tvers av digitale plattformer, i definisjonen av nye digitale produkter
og tjenester samt i etableringen av nye digitale forretningsmodeller
og verdikjeder.

Ledende selskaper er de som tilpasser organisasjonen i forhold til
målsetningene og kontinuerlig jobber med forbedringer gjennom
alle deler av virksomheten.

Business Turnaround
Virksomheter som står overfor en lønnsomhets- eller likviditetskrise
BearingPoints Digital & Strategy-team arbeider tett med våre
må håndtere mange krevende strategiske og operasjonelle
kunder for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften.
utfordringer. For å komme ut av krisen støtter vi kunder med
Vi bidrar til at virksomhetens visjon og strategi blir operasjonalisert, å balansere mellom kortsiktige tiltak for å sikre videre drift og
at handlinger og atferd effektivt understøtter virksomhetens
langsiktige tiltak for å kunne oppnå varige gode resultater.
overordnede mål.
Prosess- og verdikjedeforbedringer
Digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller
skaper både utfordringer og muligheter for selskaper i de fleste
bransjer. Vi jobber sammen med våre kunder med å designe og
forbedre kritiske forretningsprosesser på tvers av funksjonelle
områder gjennom å kombinere riktig valg av teknologiske og
organisatoriske løsninger.
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Data & Analytics
Data Science
Data Science handler om å skape innsikt fra
data, slik at man kan skape forretningsverdi
gjennom bedre beslutninger.
De fleste bransjer preges av en stadig mer komplisert
datavirkelighet. Raskt økende datamengder, og begrenset
evne til å skape innsikt fra disse dataene, gir store utfordringer.
Selskaper som klarer å utnytte data til sin fordel vil oppnå store
konkurransefortrinn, og bli morgendagens vinnere i markeder
med stadig økt konkurranse. Data Science handler om å skape
innsikt fra data, og består av langt mer enn bare teknologi.
Den største verdien skapes gjennom målrettet anvendelse av
moderne teknologi og analysemetoder på sentrale og spissede
forretningsproblemer.
BearingPoints Data & Analytics-team kombinerer sterk
teknologikompetanse med dyp forretningsforståelse og kunnskap
om behandling og analyse av data. Vi muliggjør gode og
informerte beslutninger, manuelle så vel som automatiserte, på
alle nivåer i organisasjonen.
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Fokusområder

Data Engineering

Fokusområder

Advanced Analytics
Advanced Analytics er avansert datadreven analyse for å skape
forretningsinnsikt ved bruk av algoritmiske analysemetoder innen
maskinlæring, optimering og statistisk læring. Resultatet kan
eksempelvis være prediktive modeller som forutser utfallet av
fremtidige scenarioer, slik at beslutninger i forretningsprosesser kan
automatiseres eller understøttes på en effektiv måte. I BearingPoint
leder vi våre kunder gjennom hele den analytiske prosessen, fra
identifisering av potensial og definisjon av analytisk problemstilling, via
utvikling og evaluering av analytiske modeller, til operasjonalisering i
forretningsprosesser.

Data Engineering handler om å bygge
systemer for å gjøre data tilgjengelig på riktig
plass, i riktig format til riktig tid.

Data Management
Data kommer i mange ulike varianter: I store og små mengder,
strukturert og ustrukturert, batchvis og som en kontinuerlig strøm. For
å skape verdi må man være i stand til å fange, behandle, organisere og
formidle disse dataene på en effektiv måte. Data Management står
sentralt i å tilrettelegge data for avanserte analyser og visualisering,
og benyttes også til å automatisere forretningsprosesser og mate
dataintensive systemer. Data Management er et felt i rask utvikling,
og BearingPoint jobber med både nyere teknologier innen Big Data
og streaming samt etablerte teknologier innen datavarehus og master
data management.

Visualisering og rapportering
Effektiv visualisering og rapportering handler om å fremstille data på en
måte som effektivt skaper oversikt og forretningsinnsikt hos brukeren.
I BearingPoint utnytter vi vår kombinasjon av forretningsforståelse og
teknologikompetanse til å fremstille kompliserte problemstillinger på en
lettfattelig måte. Resultatet er rett informasjon til rett person til rett tid,
slik at bedre beslutninger kan prege alle nivåer i organisasjonen.

Vi lever i en verden hvor data har blitt en ressurs på linje med
vannet i vassdragene våre. Samtidig ser vi en dramatisk økning
i både datamengder og dataenes kompleksitet. Teknologien
for å håndtere store datamengder utvikles raskt, noe som
gir nye muligheter for utvikling av datadrevne produkter og
forretningsmodeller.
BearingPoints Data & Analytics-team er et av Nordens
sterkeste fagmiljøer på Data Engineering, og kombinerer sterk
teknologikompetanse med dyp forretningsforståelse. Vi hjelper
kundene våre med å utnytte teknologi for å behandle data på en
effektiv måte, og bygger robuste løsninger basert på moderne
teknologi.

Data Strategy
Hvordan kan vi utnytte data for å bli bedre enn konkurrentene våre?
Data Strategy handler om å besvare spørsmål som dette, gjennom å
beskrive hvordan smart bruk av data og avanserte analyser skal bidra
til å realisere forretningsstrategien. Med en eksplosjon i muligheter
og utfordringer knyttet til bruk av data, er det stadig viktigere å ha en
gjennomtenkt og langsiktig plan for å utnytte data for det de er verdt,
på tvers av strategiske, taktiske og operasjonelle bruksområder.
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Technology
IT-rådgivning

Fokusområder

Teknologi har en stor strategisk betydning
for de fleste bedrifter og det er nødvendig
å ha evne til å identifisere og utnytte ny
teknologi.

Digital strategi
Vår tilnærming til digitalstrategi er å analysere virksomhetens
strategiske føringer og omsette dem til et fremtidig målbilde.
Med dette som utgangspunkt ser vi på konsekvensen av målbildet
for bedriftens organisering, styringsmodell, sourcingmodell og
kompetansebehov.

IT Sourcing
Vi bistår våre kunder hele veien fra utforming av sourcingstrategi,
gjennomføring av konkurranseutlysning til mulige leverandører,
valg av leverandør til implementering av avtalen. Under
implementeringen jobber vi som kundens rådgiver og
prosjektleder, vi støtter i endringsledelse og gevinstrealisering.
Vi hjelper våre kunder med å realisere sin digitale strategi gjennom Hensikten er å bistå kunden i å gjøre de rette valgene for å få
realisert forretningsverdi gjennom IT.
å definere og gjennomføre programmer og prosjekter, og for
å lykkes med dette er det gjerne nødvendig å både forbedre
Ny teknologi
styringsmodellen og utvikle selve organisasjonen samtidig.
Teknologien er et viktig element i enhver moderne virksomhet,
og med teknologisk utvikling skapes stadig muligheter for å
etablere og styrke bedriftens konkurransefortrinn. BearingPoint
er i forkant av nye teknologier, og bistår våre kunder med å drive
innovasjonsprosesser for å identifisere muligheter for vekst.
BearingPoints Technology-team kombinerer forretnings- og
industriforståelse med kunnskap om anvendelse av teknologi
som et strategisk virkemiddel. Vi har bred erfaring fra å
utvikle digitalstrategier og identifisere nye teknologidrevne
forretningsmuligheter.
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Prosjekt- og programledelse
Større endringer i en bedrift leder ofte til flere parallelle prosjekter
som koordineres og håndteres gjennom et felles prosjekt, kalt
program. Gjennom effektiv programledelse sikrer vi at prosjektene
blir styrt, målt og prioritert i henhold til kundens krav. I løpet av
de siste årene har vi vært involvert i flere av de største digitale
transformasjons-programmene i Norge.
Robotisering og kunstig intelligens
Digital transformasjon har blitt en nødvendighet for bedrifter som
ønsker å overleve i en tidsalder med disruptive forretningsmodeller
og markeder som stadig er i endring. Automatisering, typisk
gjennom robotisering, og kunstig intelligens legger til rette for
en bedrifts digitale transformasjon og skaper verdi gjennom økt
effektivitet og kvalitet. BearingPoints metodikk for robotisering og
kunstig intelligens støtter bedrifter og organisasjoner hele veien
fra en «discovery»-fase, til implementering, til å sette opp en best
practice styringsmodell slik at bedriftene selv er i stand til å bygge
sin egen digitale arbeidsstyrke.

Change management
Å oppnå ønskede endringer i prosjekter skjer ikke av seg selv.
Teknologiske endringer eller nyvinninger skaper ingen effekt
såfremt bedriftens ansatte ikke er klare for endringen og besitter
riktig kompetanse for å ta teknologien i bruk. Vi mener det kreves
en strukturert tilnærming for å sikre at våre kunder er klare for
endring og tilegner seg riktig kompetanse og dermed oppnår
ønskede og varige endringer. BearingPoint har en egen gruppe
med spesialister innen endringsledelse som kan anvende erfaring
og metodeverk på tvers av alle typer prosjekter.

11

Menneskene

Vi får ting gjort. Sammen.
Våre enestående mennesker gir hverandre energi og er
grunnen til at kundene velger oss.
Vi kombinerer faglig tyngde med en kritisk og fritenkende
tilnærming. Vi deler en dyrisk stolthet og et brennende
ønske om å oppnå resultater. Våre mennesker er ambisiøse
og kreative, og vi jobber for hverandre. Vi er seriøse,
samtidig som vi er jordnære og enkle å jobbe med.
På de neste sidene vil du få muligheten til å bli kjent med
noen av våre norske konsulenter og bakgrunnen for at de
valgte BearingPoint.
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Kristin

I BearingPoint har jeg fått en pangstart på karrieren med rask
utvikling og tidlig ansvar. Jeg trives utrolig godt både faglig og sosialt,
og får alltid den støtten jeg ønsker fra kollegene mine.

Hvorfor valgte du BearingPoint?

Hvordan har den første tiden vært?

Jeg studerte industriell økonomi og
teknologiledelse ved NTNU, og fikk gjennom
utdanningen en fot innenfor både teknologi
og strategi. Det passet meg derfor veldig
godt å begynne i et konsulentselskap som
jobber i akkurat dette grensesnittet. Gjennom
sommerjobben jeg hadde i BearingPoint så jeg
også at de ansatte hadde det gøy sammen
på jobb. Samtidig fikk jeg innblikk i den sterke
fellesskapsfølelsen i selskapet med flat struktur
og ingen spisse albuer. Dette var definitivt
medvirkende til at jeg valgte BearingPoint!

Som nyansatt har jeg blitt tatt veldig godt vare
på. Alle nye får sin egen mentor som støtter og
veileder. Jeg og min mentor har jobbet strukturert
med ulike utviklingsmål siden jeg startet, og
møtes annenhver uke til en «coaching»-sesjon.
Dette gjør at jeg hele tiden utvikler meg.
Samtidig gir det meg en trygghet ved at jeg
kontinuerlig får veiledning og tilbakemelding
på det jeg gjør. Vi har også et omfattende
kursprogram både lokalt og internasjonalt de
første årene. Dette har gitt meg et solid grunnlag
for å håndtere ulike kundesituasjoner på en
god måte. Siden BearingPoint er et relativt
lite konsulentselskap, har jeg som ansatt gode
mulighetene til å påvirke egen hverdag og
bedriftens utvikling. Det er motiverende!

Kristin Rolstad Jahren
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30 år, Senior Consultant
Sivilingeniør fra NTNU
Startet i BearingPoint
i 2013
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Frode

Den viktigste drivkraften for meg er å sikre varige forbedringer for våre
kunder. Når BearingPoint sier ja til et oppdrag så føler jeg som Partner
i selskapet at det er mitt ansvar at vi lever opp til kundens forventede
resultater. Vi bidrar til å nå målsetningene ved å definere klare
strategier og støtte kundene helt til disse er implementert.
Variasjonen som gjør det mulig å lære seg ulike industrier og fagområder, samt stadig nye
utfordringer, er hovedårsakene til at jeg fortsatt er i BearingPoint. I tillegg er det veldig motiverende å
arbeide for konsernledelsen i store norske og internasjonale selskaper sammen med dyktige kollegaer
som vet hvordan man kan anvende teori i praksis.
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Hva ser BearingPoint etter i de
personene som skal ansettes?

Hvilke tips har du til å lykkes i
konsulentbransjen og hos BearingPoint?

Vi søker kandidater som er i stand til å sette
seg inn i andres utfordringer. De vi ansetter
har samarbeidsevner, analytisk kapasitet og
forretningsforståelse som er kritisk for å løse våre
kunders utfordringer. Noe som kjennetegner oss
er at vi er positive og ikke redde for å ta ansvar,
utfordrer der det er nødvendig, men samtidig har
ydmykheten som gjør at våre kunder føler de blir
tatt vare på.

Skulle jeg gitt ett råd, så er det at det er viktig
å lytte! Mye av det daglige arbeidet som
konsulent består av å sette seg inn i kundens
problemstillinger, og da tror jeg det er viktig
og virkelig høre etter når man er i dialog med
en kunde. Er du i tillegg proaktiv, pragmatisk,
har pågangsmot og er sulten på å lære, har du
mange av de viktigste egenskapene for å lykkes
som konsulent i BearingPoint.

Frode Dahln
47 år, Partner
Utdannet fra
Handelshøyskolen
BI og Norges
Høyskole for
Informasjonsteknologi
Startet i BearingPoint
i 1999
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Pia

Takket være gode kolleger og et veldig godt læringsmiljø trives jeg
fortsatt like godt i BearingPoint i dag, som da jeg startet her som
nyutdannet.
Hvordan vil du beskrive en typisk
BearingPoint konsulent?

Hvordan vil du oppsummere din tid i
BearingPoint?

Jeg valgte å starte i BearingPoint aller mest på
grunn av folkene som jobber her. Jeg hadde
vært så heldig å få delta på arrangementet
Konsulentskolen i regi av BearingPoint før jeg
skulle søke jobb, der jeg ble godt kjent med
kulturen og de ansatte i firmaet. Sammen med
gode muligheter for faglige utfordringer, ble
dette avgjørende for mitt valg av arbeidssted.
Inntrykket mitt fra Konsulentskolen har bare
styrket seg gjennom mine år i BearingPoint. Jeg
har en gjeng med veldig dyktige, jordnære og
hjelpsomme kolleger rundt meg

Hvis jeg skal velge ett ord, må det bli variert. Jeg
har fått mulighet til å jobbe med forskjellige
oppgaver, både på prosjekt hos kundene våre og
internt i BearingPoint. Internt har jeg blant annet
vært involvert i rekruttering, mentorvirksomhet
og å bygge opp et av kompetanseområdene
våre - Business Analytics. Hovedfokus har likevel
vært på kundeprosjekter, der jeg har jobbet med
en rekke spennende problemstillinger innenfor
flere bransjer. Alt dette gjør at arbeidsdagene
aldri blir like, og jeg lærer fortsatt noe nytt hele
tiden. I tillegg til faglig utvikling har jeg også
hatt noen veldig sosiale år i BearingPoint- vi går
ofte ut og spiser, eller driver med sportslige og
kulturelle aktiviteter sammen. Det er for eksempel
takket være BearingPoint at jeg har begynt å
gå på toppturer på ski, også utenom vår årlige
firmatopptur.
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Pia Glæserud
34 år, Manager
Sivilingeniør fra NTNU
Startet i BearingPoint
i 2009
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Våre verdier...

...og vår Spirit

Våre verdier er kjernen i alt vi gjør. Alle prosjekter starter med en
gjennomgang av verdiene og hva de konkret betyr for hvert prosjekt.
Slik blir verdiene mer enn bare fine ord og gode ambisjoner, men også
en naturlig del av hverdagen.

BearingPoint Spirit beskriver hva som kjennetegner våre konsulenter
og oss som firma, med andre ord vårt DNA og hvilke fotavtrykk vi
etterlater oss ute hos kundene våre. Det handler om hvordan vi
oppfører oss både i kundesammenheng og mot hverandre.

Commitment

Teaming

Passion

Holistic

Confident

Vi er dedikerte til våre kunders
og hverandres suksess.

Vi spiller hverandre gode og
føler et personlig ansvar for
teamets resultater.

Vi gir av oss selv og tilfører
andre energi.

Vi har en bred tilnærming og
graver dypere for å gi mer
verdifulle råd og løsninger til
våre kunder.

Vi gir tydelige og overbevisende Vi oppmuntrer til nytenkning
og ideer og kommer opp med
råd, tørr å utfordre og stille
banebrytende og nye løsninger
kritiske spørsmål.
til våre kunder.

Excellence

Stewardship

Trusted

Easy to work with

Vi leverer rett kvalitet til rett tid,
gir det lille ekstra og utfordrer
hverandre.

Vi bidrar til å gjøre BearingPoint
til et stadig bedre sted å jobbe.

Vi fokuserer helhjertet på våre
kunder, og arbeide tett og
åpent med dem for å ivareta
deres interesser på lang sikt.

Vi har en positiv og «ja, jeg
kan»-holdning til gjøremål og
evne til å tilpasse oss stadige
endrende behov.
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Entrepreneurial
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Samarbeid med Plan International
BearingPoint er en samarbeidspartner til Plan International Norge
Vi bidrar til å utvikle bistandsorganisasjonen Plan som gjennom
fadderskap og utviklingsprosjekter arbeider for å forbedre barns
levekår og sikre deres rettigheter i utviklingsland. BearingPoint
støtter Plan gjennom å tilby rådgivning for slik å effektivisere
driften deres i Norge.
Plan er en internasjonal organisasjon og ble etablert i Norge
i 1996. Siden da har Plan i Norge gjennomgått en periode
med kraftig vekst. I dag har Plan 136 000 private faddere
og 800 bedriftsfaddere samt flere partnere fra næringsliv og
stiftelser som alle støtter deres arbeid. Alle disse er med og
bidrar til at barn får en bedre fremtid. Dette stiller store krav til
effektive arbeidsprosesser og veldefinerte ansvarsområder. For å
tilrettelegge for fortsatt fremgang er det viktig at utviklingen skjer
uten at man mister entusiasmen og entreprenørånden.

organisasjonens utfordringer og fremtidige behov. Vi utviklet en
styringsmodell som tilrettelegger for at Plan i dag kan drives enda
mer effektivt. Dette gjelder alt fra organisasjonsutvikling, styring av
bistandsprosjekter og fadderrekruttering/fadderoppfølging. I dag
er Plan en av de organisasjonene i bistandsbransjen med lavest
administrasjonskostnader. Det betyr at en svært høy andel av de
innsamlede midlene går til formålet.
For oss i BearingPoint er det motiverende å ta samfunnsansvar
ved å bruke vår kompetanse i Plans virksomhet. Dette arbeidet
engasjerer våre ansatte og gir de stolthet. For Plan har det
vært nyttig å få innspill fra en profesjonell rådgiver på hvordan
virksomheten kan utvikles videre. Samarbeidet skaper derfor
merverdi for både oss og Plan.

Plan hadde behov for mer avanserte metoder og verktøy for
planlegging og styring av driften i Norge. BearingPoint jobbet
sammen med ledelsen og de ansatte i Plan for å kartlegge
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Rask utvikling og tidlig ansvar
Vi gir deg friheten og fleksibiliteten du trenger for profesjonell og personlig vekst. Vi har tillit til
at du kan lykkes og gir deg tidlig ansvar kombinert med tett veiledning og oppfølging fra mer
erfarne kollegaer. Dette gir et godt utgangspunkt for rask utvikling og vekst.
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Læring og utvikling

Prestasjonsledelse

Alle våre nyansatte deltar på introduksjonsprogrammet First
1000 Days. Dette gjør deg godt rustet til utfordringene du møter
som konsulent i BearingPoint. I løpet av det første året deltar du
også på BE-School sammen med nyansatte fra resten av firmaet.
Kontinuerlig utvikling er en essensiell del av vår virksomhet. Vi har
fokus på å gi våre ansatte tillit og tidlig ansvar. Etter hvert som
du begynner å utfordre deg selv på prosjekter, vil du fortløpende
bli veiledet av våre mer erfarne kolleger. Du vil også få mulighet
til å delta på våre internasjonale og ledende kursprogram. Et
av programmene vi tilbyr er lederutvikling på Yale University
som leveres av (noen av) verdens beste økonomiprofessorer og
toppledere fra næringslivet.

Sammen med din mentor og erfarne veileder vil du kontinuerlig
sette deg mål og utvikle en langsiktige karriereplan. Prosessen
inkluderer målsettinger og evalueringer, både halvårlige og for
hvert enkelt prosjekt.

Internasjonale muligheter
I Norden danner vi team på tvers av landegrensene for å sikre at vi
leverer de beste og mest egnede ressursene vi har til våre kunder.
Det er også mulig å delta på prosjekter utenfor Norden.
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Din mulighet
Ansatt viktigst er ledestjernen i strategien vår. Det betyr at vi
har mye fokus på at hver enkelt skal bli sett, ha sin plass og få
utviklingsmuligheter.
Vi har et åpent og inkluderende miljø med høy trivsel. Noe av
nøkkelen til trivsel tror vi har sammenheng med at vi har en unik
kultur med et veldig sterkt fellesskap og samhold. Vi er opptatt av
å gi tidlig ansvar og finne de riktige folka som representerer våre
grunnleggende verdier og holdninger, samtidig som vi har en flat
struktur som ikke gir rom for spisse albuer.
Ønsker du å ta del i dette felleskapet så ser vi etter kandidater
med gode karakterer, sterke analytiske evner og gode
samarbeidsevner. Vi verdsetter deg som tør å utfordre og tenke
nytt, som vil jobbe for det du tror på og vil ha praktisk erfaring
med å få endringer til å skje.
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Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen kan vi tilby et
unikt miljø for personlig og profesjonell utvikling. Vi er et lite
og oversiktlig selskap i vekst, med alle de mulighetene og den
påvirkningskraften det medfører. Du kan bli en viktig bidragsyter
på utfordrende prosjekter og få tidlig ansvar. BearingPoint
kjennetegnes av vår sterke lagkultur, jordnære mennesker og et
oppriktig ønske om at du skal lykkes.
For mer informasjon om karrieremuligheter og søknadsprosesser
vennligst besøk vår hjemmeside www.bearingpoint.no.
Alle søknader registreres på bearingpoint.no/careers.
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