
CGI’s talentprogram er din vej til en karriere 
inden for it og forretningsrådgivning. Vi giver 
dig viden og værktøjer til at udvikle dig i en 
global virksomhed - og branchens bedste og 
dygtigste kolleger 

I CGI bliver du en del af en helt særlig kultur, hvor vi altid sætter “os” foran 
“mig”. Vi tror på samarbejde frem for sololøb, og vi udvikler os gennem 
nysgerrighed, læring og samarbejde mod et fælles mål. Altid med en 
grundlæggende respekt for, at vi hver især er forskellige. 

Vi arbejder sammen - ikke bare ved siden af hinanden. Og vi går altid 
fremad. Sammen. 

CGI’s talentprogram giver dig en verden af muligheder, hvor du bl.a. kan 
bidrage til store og komplekse it-løsninger til vores mange spændende 
kunder, både offentlige og private.

• 12 måneders talentforløb og 
fastansættelse fra første dag

• Mentorordning

• Medejerskab og overskudsdeling 
gennem vores attraktive 
aktieprogram

• Netværk for unge talenter 

• Skræddersyet plan for din 
udvikling og din karriere

• Sundhedsforsikring

• Branchens bedste og dygtigste 
kolleger

Ansøg senest 1. maj på cgi.dk/
talent og start den 1. september.

Kickstart din karriere. 
Sammen med os.



“CGI’s talentprogram har 
givet mig den perfekte 
start på min karriere som 
nyuddannet. Jeg udvider mit 
netværk, udvikler mig som 
person og forbereder mig 
på min fremtidige karriere 
i CGI. Det er en stor fordel, 
at jeg som talent i CGI har 
en mentor, der støtter og 
vejleder, og at jeg fra dag 
ét bliver fastansat, så jeg 
ikke går en usikker fremtid i 
møde.”
Zaeem Shafiq Rafique  
ansat i CGIs talentprogram 2020/2021

Insights you can act on.

CGI er grundlagt i 1976 og en af verdens største 
leverandører af konsulentydelser og services 
inden for it og forretningsrådgivning. Vi leverer 
indsigt og skalerbare, bæredygtige løsninger, 
der skaber resultater. I CGI går global styrke og 
kompetencer hånd i hånd med lokalt kendskab 
og nærhed til vores kunder via 400 kontorer over 
hele verden.
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Vi er CGI

Curious
Vi er altid åbne for nye 
ideer. Vi lytter aktivt, 
og vi finder altid nye 
veje til at udvikle os.

Brave
Vi er nytænkende, 
oprigtige i vores 
rådgivning og tør gå 
lige til sagen. Uden 
floskler. 

Caring
Vi passer på hinanden, 
tager udgangspunkt i 
vores forskellige behov 
og deler vores viden.

Driving
Vi handler med 
overbevisning og 
fokuserer på det, som 
er vigtigt for at få ting til 
at ske. 

https://www.cgi.dk/da/talent

