
 
 

Deloitte Talent 

Ett talangprogram för dig med höga ambitioner 

 
Deloitte Talent är ett talangprogram för toppstudenter från hela Sverige. Under 
tre dagar får du visa upp- och utveckla dina talanger i case, föreläsningar och 

kreativa workshops. Du träffar företagsledning, konsulter och rekryterare – ett 
perfekt tillfälle att lära känna Deloittes verksamhet och företagskultur, samtidigt 

som du får chans att utvecklas som person.  

Deloitte Talent passar dig som vill: 

• Utvecklas inom områden som ledarskap, samarbete, problemlösning 
och kreativitet  

• Träffa Deloittes olika avdelningar och se vad som intresserar dig 
• Prova på konsultrollen och typiska utmaningar i vårt dagliga arbete 
• Bredda ditt nätverk både inom Deloitte och med andra talanger 

• Lära känna Deloitte på ett personligt plan 

Programmet sträcker sig över tre dagar och inkluderar två gemensamma 

middagar samt övernattning på hotell. Efter dessa dagar ingår samtliga deltagare 
i ett ca 6 månader långt mentorskapsprogram med syftet att stärka bandet 

mellan dig som Talent-deltagare och Deloitte genom en personlig relation. 
Genom mentorskapsprogrammet får du som student en nära relation med en 

mentor från den av Deloittes avdelningar du matchas med, vilket ger dig en unik 
inblick i din framtida karriär. Programmet blir en del i din utveckling, både som 

person och yrkesmässigt.  

Deloitte Talent är en del i vårt rekryteringsarbete och syftar till att knyta nya 

talanger till Deloitte. Vi vänder oss till ekonomer, skattejurister, systemvetare 
och ingenjörer med 1-2 år kvar av sin utbildning.  



Ansök senast 19 april 

För att ansöka till Deloitte Talent ska du ta magister eller masterexamen under 

2019 eller 2020. Bifoga cv, en kort motivering till varför du vill delta samt 
betygskopior från universitet/högskola. Din motivering ska besvara varför du vill 
delta och varför Deloitte ska utse just dig. 

Urval sker först efter sista ansökningsdag och senast två veckor efter sista 
ansökningsdatum meddelar vi om du antagits till programmet.   

Missa inte chansen att medverka vid Deloitte Talent 2018 och ingå i ett av 
Sveriges mest spännande nätverk! Kostnad för resor och logi står Deloitte för. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta studentkoordinator Alice Stål 
på student@deloitte.se. 

Varmt välkommen in med din ansökan! 

What impact will you make? 

På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i 
en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att 

skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för 
andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare 

dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential. 

 


