
KonsensIT Academy

En kobling mellem 
teori og praksis 

Hvad er KonsensIT Academy?
KonsensIT Academy er en del af 
KonsensIT A/S og er for studerende 
der ønsker at være en del af en it- 
rådgivningsvirksomhed.

Målet med KonsensIT Academy er at 
tiltrække unge CBS-studerende, som 
kan arbejde hos KonsensIT 1 til 2 
dage om ugen, og som samtidig kan 
udvikle sig i jobbet som it-projekt- 
leder/-rådgiver i takt med, at CBS- 
uddannelsen skrider frem.

Tanken bag Academy er at uddanne 
de studerende indenfor IT-rådgiv-
ning. Det kan være alt fra it-projekt-
ledelse, rådgivning inden for IT-sik-
kerhed eller Log Management.

Hvem søger vi til Academy?
Studerende med ambitioner på 
egne og kundernes vegne, og som
•  kan leve op til vores værdisæt
•  er udadvendt
•  er præsentabel
•  tager ejerskab for sine opgaver
• trives ved at ”spille sine kolleger  
 gode
•  Trives med en direkte feedback  
 kultur
•   Diversitet bifaldes 
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Hvad kan vi tilbyde 
KonsensIT Academy er inddelt i 3 
grupper, hvor slutmålet for alle 
Academy-medarbejdere vil være at 
opnå kunderelateret arbejde som 
konsulent i minimum 70 % af den 
samlede arbejdstid. Se illustrationen 
til nedenfor.

I starten af Academy-forløbet vil der 
være mange interne opgaver, der 
skal løses. Man vil blive guidet af de 
Academy-medarbejdere, som 
allerede er ansat samt af KonsensIT 
rådgiveren, som er ansvarlig for de 
specifikke kundeprojekter.

Arbejdsopgaver
De studerende i Academy vil få en 
masse praktisk erfaring med i ryg- 
sækken, som kan hjælpe dem på vej 
til at finde drømmejobbet efter endt 
uddannelse. 

Eksempler på opgaver:
•  Proces- og projektbeskrivelse
•  It-sikkerhedsanalyse
•  Log-analysearbejde og implemen- 
 teringsopgaver
•  CV-skrivning
•  SEO og Web optimering
•  Deltagelse i kundemøder og  
 interne strategimøder
• Præsentationsmateriale
•  Interne adm. opgaver

KONTAKT: Lasse Bohart, CEO i KonsensIT - +45 3143 2133  - lb@konsensit.dk
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