
	

	

Audit & Assurance Stockholm Internship Program 2018 
 
Vi erbjuder en utvald grupp studenter en unik inblick i 
revisorsyrket. Ta chansen och sök till vårt internship på 
Stockholmskontoret våren 2018! 
  
Under vintern/våren 2018 erbjuder vi dig som är intresserad av 
revisorsyrket en möjlighet att känna pulsen på Deloitte och prova på 
jobbet som revisor. Du kommer att få en praktisk inblick i yrket och 
möjlighet att i praktiken omsätta de teoretiska kunskaper du hittills har 
fått under din studietid. 
  
Du kommer att ingå i våra ordinarie revisionsteam, vilket innebär att du 
tilldelas egna ansvarsområden och får stöttning av handledare på 
uppdragen. Inför internshipet bjuds du in till introduktions- och 
utbildningsdagar och du kommer att få en egen fadder. Du kommer att få 
prova på olika arbetsuppgifter ute hos klient såsom, granskning av 
specifika poster, vara med på klientmöten och vara delaktig i att ta fram 
underlag till avrapportering etc.  
 
Du kan också bli delaktig i interna projekt inom Audit & Assurance 
Stockholm, såsom assistera med offerter, förbereda nätverksträffar etc. 
Du kommer även att bli inbjuden till våra sociala aktiviteter såsom 
kontorspubar och bokslutsmiddagar. 
Internshipet är på heltid under januari och februari 2018, men vi är 
flexibla gällande ledighet för tentor och dylikt. En utbildningsperiod 
kommer att planeras till ett antal dagar i december alternativt i början på 
januari för att förbereda dig på bästa sätt. Internshipet är förlagt till 
Deloittes Stockholmskontor. Studenter från hela Sverige är välkomna att 
söka, men vi har inte möjlighet att stå för eventuella rese- eller 
boendekostnader. 
  
Vi söker dig som, vid tiden för internshipet, har studerat i minst 2 år och 
har minst 1 år kvar till examen. Du läser ekonomi och är intresserad av en 
framtida karriär som revisor.  
Du har goda studiebetyg och engagemang vid sidan av studierna. Vi ser 
gärna att du har erfarenhet av projektledning. Du har en stark drivkraft, 
goda ledaregenskaper och samarbetar bra med dina kollegor. Du brinner 
för klientservice och har en god analytisk förmåga, ett affärsmässigt 
tänkande samt förmåga att etablera förtroendefulla kontakter. 
 
Ansök senast den 30 september  
Din ansökan ska bestå av cv, personligt brev och betyg. Ditt personliga 
brev ska beskriva ditt intresse för internshipet och innehålla en motivering 
om varför vi ska välja just dig.  
 
Frågor? 
Vid frågor är du välkommen att kontakta Philippa Kristoffersson, 



	

	

Rekryterare på Deloitte, på telefon 070 - 080 28 31. 
  
Varmt välkommen med din ansökan! 
  
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, 
skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd 
branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk 
av medlemsfirmor i mer än 150 länder, som erbjuder spetskompetens av världsklass och 
högkvalitativa tjänster för att hjälpa klienter med de insikter de behöver för att ta itu med sina mest 
komplexa utmaningar. För att få mer information om hur Deloittes mer än 240 000 medarbetare 
arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter. 
  
	


