Vill du utveckla ledare och team?

Starta eget företag som Ledartränare! Vi hjälper dig att lyckas.
I rollen som egen företagare måste man kunna sälja in sig själv och sina tjänster.
Som licenstagare hos oss får du ett färdigt upplägg för team- och ledarträning, men kunderna hittar
du själv. Vi söker alltså dig som är bra på att göra affärer och till ditt stöd får du marknadens bästa
(probably) ledarträningsprogram.
Vi erbjuder uppstartsträning och stöd i rollen som Ledartränare samt kontinuerlig coach- och
säljträning under våra gemensamma träningskonferenser. Alla våra resultatinriktade
träningsprogram är mycket uppskattade av 1000-tals kunder och går att genomföra både online och
fysiskt.

Om BIZNIZ TOOLS och vårt upplägg.
BIZNIZ TOOLS arbetar med att träna och utveckla ledare, team och säljorganisationer. Vår vision är
att göra människor framgångsrika med bibehållen balans i livet.
Vill du vara med på resan?
Vårt team med mångårig yrkeserfarenhet, både som chefer, ledarutvecklare och coacher, har
utvecklat en komplett programserie som hjälper chefer och medarbetare att träna sig till att bli bättre
på det som är viktigt för dem. Med vår beprövade metodik ger det resultat både professionellt och
för balans i livet.
Genom flersinnesinlärning, återkommande repetitioner och arbete i handlingsplan över en längre
skapar vi resultat.
Vi söker dig som
§ har modet och uthålligheten att driva eget. Du är driven, självgående och prestigelös
§ inser betydelsen av personlig försäljning. Detta är varje ledarutvecklare själva ansvariga för
§ blir glad av att hjälpa andra att växa, lyckas i sitt arbete och få balans i livet
§ värdesätter att ingå i en samarbetsorganisation där vi stöder och sporrar varandra
§ har gedigen chefsbakgrund som exempelvis VD, Försäljningschef, Egen företagare, etc.

Är du intresserad av att höra mer om möjligheten?

Ring eller skicka ett mail till:
Lars Emnell, Helsingborg: 070-722 28 02 eller Lars-Göran Ottosson, Stockholm: 0708-44 14 14.
Gemensam mail till grundarna Lars och Lars-Göran är: info@bizniztools.com

