
 

 

Intervjuprocessen 

Axholmens intervjuprocess består av fyra steg: 

CV- och kvalificeringsintervju (2,5h): Du börjar med att göra ett kortare analytiskt test. En 
första delintervju fokuserar sen på din personlighet, bakgrund och ditt intresse för 
Axholmen. Du får frågor om dina erfarenheter kopplade till de kompetenser och egenskaper 
som anges i kravprofilen för den aktuella tjänsten. En andra intervjudel innehåller ett par 
korta case för att testa problemlösningsförmåga och konsultkompetenser. Du får även 
möjlighet att ställa frågor.  

Case-intervju (1,5h): Du träffar en av våra seniora konsulter för att lösa ett case som speglar 
de utmaningar våra konsulter möter under uppdrag hos kund. Vi utvärderar affärssinne och 
hur du agerar som rådgivare och konsult, inte det exakta svaret.  

Peer-intervju (1h): Möte med en konsult på ungefär samma nivå som du. Du får information 
om hur det är att jobba på Axholmen, och får möjlighet att ställa ytterligare frågor.  

VD-intervju (1h): En avslutande intervju med Axholmens VD, där eventuella sista 
frågetecken rätas ut och förväntningar stäms av – bl a kring lön och ingångsnivå. Efter denna 
intervju tas ett beslut om du får ett erbjudande om anställning på Axholmen.  
 

Tips och råd 

Du bör komma väl förberedd till intervjuerna: 

 Tänk igenom vad det är hos Axholmen som tilltalar dig och varför du är en bra match 
 Gå igenom kravprofilen och fundera över var du har dina styrkor och svagheter 
 Skriv ner förväntningar och frågetecken du har kring en anställning på Axholmen 
 Träna case, även om du har gjort case-intervjuer tidigare  

Tänk på följande under case-intervjun: 

 Ställ förtydligande frågor – din intervjuare är inte din fiende utan vill hjälpa dig  
 Få inte panik om du inte känner till branschen ifråga – det förväntas inte av dig 
 Se intervjun som en möjlighet att visa upp hur du fungerar och beter dig som konsult 

– inte som ett läxförhör där du måste komma fram till rätt svar 
 Gå inte vilse i detaljerna – fokusera på det väsentliga och använd hypoteser  
 Summera slutsats och rekommendation – visar på din förmåga att få fram budskap  


