MANAGEMENTKONSULT TILL AVANTI
Vi söker en MANAGER till Avanti i Stockholm.
Avanti är ett seniort managementkonsultbolag som expanderar. Vi söker konsulter till vårt
kontor i Stockholm. Avanti hjälper kunder med strategisk verksamhetsutveckling och att ta fram
underlag för att fatta initierade affärsbeslut, samt att driva och koordinera komplexa
förändringsarbeten.

DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Som person är du kommunikativ, analytisk och lösningsorienterad. Du har erfarenhet av att
självständigt driva projekt och handleda mer juniora kollegor eller kundpersoner.
Eftersom Avanti är i en tillväxtfas finns det stora möjligheter att få ta ansvar och pröva på olika
roller, vilket vi tror passar dig som stimuleras av förändring och kontinuerlig utveckling.
För att vi skall trivas med varandra bör du, precis som vi, vara nyfiken, ansvarstagande och
beredd att arbeta hårt när det krävs, samt vara genuint intresserad av människor.

DITT DAGLIGA ARBETE
I rollen som Manager kommer du att leda och/eller arbeta i olika strategi- och
verksamhetsprojekt tillsammans med kollegor och kund.
Exempel på ansvarsområden:
• Driva kundprojekt
• Ansvara för att leda kundpersoner för att säkerställa
en framgångsrik förändringsresa
• Samla in information genom dataanalys, intervjuer
och workshops
• Analysera strategiska och operationella
problemställningar och ta fram lösningsförslag
• Självständigt driva och ta fram beslutsunderlag och
kommunikationsmaterial
• Driva genomgripande analys av kundens hela affär,
strategi, organisation och verksamhet
• Identifiera förbättringsområden
• Arbeta med kompetens- och erbjudandeutveckling
• Driva delar av försäljningsarbetet gentemot
befintliga kunder
• Arbeta aktivt med nykundbearbetning

DIN BAKGRUND OCH ERFARENHET
•
•
•
•
•
•

Civilingenjör/Civilekonom från välrenommerat Universitet/Handelshögskola
5–10 års arbetslivserfarenhet varav flertalet år på någon av de stora konsultbolagen
alternativt ett spetsigt mindre managementkonsultbolag
Erfarenhet av att arbeta med strategi- eller verksamhetsutveckling, eller varit delaktig i
implementering av förändringar som påverkar kundens affär
Erfarenhet av försäljning av konsulttjänster
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift
Meriterande är djup kompetens inom ett funktionellt område

VAD AVANTI ERBJUDER DIG
•
•
•
•
•

Avanti är ett personligare alternativ till de stora konsultbyråerna, men med samma
professionalism, samma kunder och typ av uppdrag
En stark plattform för personlig utveckling i en växande och entreprenöriell miljö
Avanti sätter individen i fokus och låter medarbetare tidigt ta ansvar mot kund
Kompetensutveckling på ledande skolor t.ex. Handelshögskolan i Stockholm, Harvard,
INSEAD, etc.
Konkurrenskraftigt kompensationspaket

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL CONTACT@AVANTI.SE

OM AVANTI
Avanti är ett managementkonsultbolag med
omfattande erfarenhet av strategi- och
verksamhetsutveckling åt ledande internationella
och svenska företag. Avantis konsulter är seniora
rådgivare som bistår beslutsfattare och
ledningsgrupper med analys och strategiformulering
samt driver planerings- och beslutsprocesser.
Verkligt och mätbart affärsvärde realiseras när
besluten sedan omsätts i praktisk handling.
Projekten leds av samma konsulter från Avanti som
tillför sin erfarenhet och förmåga att leda
organisationer genom förändringsprocesser. Avanti
är vinnare av DI Gasell 2016 och DI Gasell 2017.
Bolaget har idag 12 medarbetare och siktar på
fortsatt tillväxt.

