VÄLKOMMEN
ATT ANSÖKA TILL HUI:s
REKRYTERINGSDAG
27 JANUARI 2022

Vill du arbeta med analys och strategi inom områdena retail,
konsumentbeteende och samhällstrender? HUI expanderar och söker
konsulter för heltidsanställning och timanställning. HUI är ett
konsultföretag som erbjuder marknadsinsikt, analys och strategisk
rådgivning. Våra kunder återfinns bland annat inom detaljhandeln,
fastighetssektorn, kommuner och organisationsvärlden.
HUI söker nya talanger och välkomnar dig som är intresserad att ansöka till
HUI:s rekryteringsdag. Vi söker dig som är ambitiös, analytisk, nyfiken och
som vill arbeta på ett konsultföretag i en föränderlig bransch.

TID
27 januari 13:00 – 18:00
PLATS
Online
PRELIMINÄR AGENDA

Du som söker timanställning
Du studerar och söker ett deltidsarbete där du får arbeta så många timmar
i månaden som passar dig samtidigt som du lär känna HUI, retail och
konsultarbete.

•
•
•
•

Intro
Problemlösningstest
Caseövning
Intervju

Du som söker heltidsanställning
Du har just blivit eller kommer snart att bli klar med dina studier eller har
jobbat några år, gärna som konsult eller på ett detaljhandelsföretag. Du vill
arbeta med analys och strategisk rådgivning, men också med försäljning och
kundkontakter i syfte att vinna uppdrag både för dig själv och andra på
kontoret. Arbetet sker alltid i projektform och projektledning är en viktig
ingrediens i arbetet.

Ansök till rekryteringsdagen
genom att skicka cv, betyg och
personligt brev till info@hui.se.
Om du studerar uppge också när
du beräknar att vara färdig med
studierna.

Vi ser gärna sökande med olika utbildningsbakgrund för att kunna bredda
vårt erbjudande.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 januari 2022.

På rekryteringsdagen kommer vi att beskriva vad vi gör på HUI och du
kommer att få träffa några av oss som arbetar här. Du kommer också att få
genomföra problemlösnings- och skrivtest. Testerna kommer att ske på
svenska och rekryteringsdagen kommer att hållas online.
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