
Jeg synes nok det beste med å være med i 
programmet var det sosiale, men det er også 
veldig nyttig og gøy å kunne se litt hva man går 
til fordi som student er det vanskelig å vite hva 
man gjør som konsulent. Alt virker veldig 
svevende, mens i programmet fikk man snakke 
litt mer 1:1 med vanlige folk i vanlige 
konsulentstillinger. Programmet avslutter jo med 
et intervju, og veldig mange når jeg gikk med 
gikk videre til sommerinternship, og det er jo litt 
gøy. Det er en fin måte å komme inn på. Så har 
man på en måte med seg en liten gjeng som 
man kjenner lit fra før da, så det er en trygg 
måte å starte sommerprosjektene på.

Discovery programmet er en kjempe fin mulighet 
til å bli kjent med arbeidslivet og hvordan det er 
å jobbe som en konsulent. Gjennom programmet 
for du også en mentor som du kan sparre med, 
og du får møte studenter fra hele landet. Til slutt 
i programmet får du intervju til sommerjobb, og 
tidligere har veldig mange av de som har blitt 
med i programmet blitt med videre til 
sommerinternship. Kanskje etter 
sommerinternshipet, får du også tilbud om fast 
stilling.

Vi ønsker egentlig studenter med alle slags 
bakgrunner som går på universitet. Det viktigste 
for å kunne søke er at du er interessert i 
teknologi, og det er hjørnestenen i Accenture. 
Utenom det så ønsker vi folk både med teknisk, 
økonomi og strategi bakgrunn, eller andre 
interessante bakgrunner.

Gjennom å være med på programmet får man 
blant annet en mentor som kan være en 
sparringspartner gjennom året, og en rådgiver i 
Accenture. Den personen har da også gått 
samme bakgrunn som det du har selv. Vi har 
også fire hovedarrangementer gjennom året 
hvor det er fokus på faglig og sosialt, og man 
møter andre studenter fra hele landet med 
forskjellige bakgrunner, og lærer litt om hvordan 
det er å jobbe som konsulent.
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