VIDEREUTVIKLING
AV VÅRE SELGERE

VIDEREUTVIKLING
Vi tror på kunnskap, nysgjerrighet og omtanke for både
kunder og hverandre. Her gir vi de ansatte muligheten for
utvikling og å ta del i våre mest erfarne medarbeideres erfaringer og kunnskaper.
På College fokuseres det på salg, å muliggjøre personlig
utvikling og å øke forståelsen og kunnskapen om vår forret¬ningsidé, filosofi og virksomhet. Rahmqvist College er
også utformet for å gi alle ansatte en langsiktig plan for sin
karriere i bedriften. Den praktiske delen går som en rød tråd
gjennom kurset. Alle våre forelesere er daglig ute i feltet og
selger, og de har lang erfaring og stor kunnskap som de ønsker
å dele med deg.
Med Rahmqvist College får du en god start på en fremgangsrik salgskarriere.
VISJON
Rahmqvist College skal inspirere og utvikle den enkelte medarbeider gjennom sine unike utdanningsprogrammer. Vi forvalter Rahmqvistgruppens
unike markedsførings- og salgsteknikk,
og verner om kvalitet og forretningsånd.
Rahmqvist College fornyer seg stadig ved å
leve i nuet.
SKREDDERSYDDE KURS OG SEMINARER
Våre interne foredragsholdere har personlig
erfaring med de ulike krav og utfordringer
som en selger og leder møter i sitt daglige arbeid.
Derfor kan vi lage realistiske eksempler og skreddersy våre kurs etter deltagernes behov. I noen
tilfeller, når vår interne, samlede kompetanse ikke
strekker til, tar vi inn eksterne forelesere.

KURSOVERSIKT
RAHMQVIST SALES TRAINING – 4 STEG
For deg som er nyansatt selger og som har vist at du har potensial
gjennom din innsats og ditt resultat.
Kurset gir deg kunnskap om vår salgsteknikk. Målet er at du
skal få en dypere forståelse for vår forretningsfilosofi.
RAHMQVIST INTRO MANAGEMENT – 2 STEG
For deg som er på vei til å bli eller som akkurat har begynt å jobbe
som salgsleder.
Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Rahmqvists
lederskapsfilosofi.
RAHMQVIST MANAGEMENT
For deg som er mer erfaren salgsleder og som har visjoner om å bygge
større team.
Frittstående seminarer med aktuelle temaer. Bidrar til videreutvikling både personlig og kunnskaps¬messig av ditt eget
unike lederskap.
RAHMQVIST EXECUTIVE PROGRAM - 4 STEG
For deg som er en erfaren og dreven leder, og som søker karriere
innen salg og ledelse på elitenivå.
Spesialutviklet program med fysisiske så vel som psykiske
utfordringer. Kurset gir deg dypere kunnskap om lederskap
samt en økt innsikt og forståelse for helheten. Fordypning
innen økonomi, strategi og forretningsmessighet.
RAHMQVIST TOP GUN
Seminaret for deg som har jobbet hos oss i 5 år eller mer og som er
synlig på Top 50 listen.
Seminaret skal i hovedsak inspirere, hedre og løfte deg som
tilhører eliten av Rahmqvistgruppens selgere.
RAHMQVIST SEMINARER
For selgere og ledere.
Seminarer hvor du motiveres og videreutvikles innenfor din
rolle. De skaper større innsikt i Rahmqvists filosofi, og tar opp
aktuelle temaer og spørsmål.

ER NORWAY AS
Postboks 478, 1302 Sandvika
Kjørnboveien 29, 1337 Sandvika
64 83 99 00
info.no@rahmqvist.com
www.rahmqvist.no

KONTAKTPERSONER
Bjørn-Ove Emaus
bjornove.emaus@rahmqvist.com
Kristin Kielland
kristin.kielland@rahmqvist.com

