AFFÄRSSKOLAN FÖR
DIG SOM SÄLJARE

UTVECKLA DIN KARRIÄR
Vi tror på kunskap, nyfikenhet och omtanke om både kunder
och varandra. Därför startade vi redan för 25 år sedan Rahmqvist
College – vår egen affärsskola. Här ges anställda chansen
att utvecklas och ta del av våra mest erfarna medarbetares
erfarenheter och kunskaper.
Skolan fokuserar på att lära ut försäljning på djupet, möjliggöra personlig utveckling och öka förståelsen och kunskapen
för vår affärsidé, filosofi och verksamhet. Rahmqvist College
är också utformat för att ge alla våra medarbetare en långsiktig
plan för sin karriär inom företaget. Den praktiska tillämpningen går som en röd tråd genom våra utbildningar. Alla våra
föreläsare är dagligen ute på fältet och säljer. De har lång
erfarenhet och gedigen kunskap om den verklighet som de
brinner för att dela med sig av.
Med Rahmqvist College får du helt enkelt en bra start på en
framgångsrik säljkarriär.
VISION
Rahmqvist College ska genom egna unika
utbildningsprogram inspirera och utveckla
den enskilda medarbetaren. Vi förvaltar
Rahmqvistgruppens unika marknadsföringsoch säljteknik, och värnar om kvalitet och
företagaranda. Rahmqvist College förnyar
sig ständigt genom att leva i nuet.
SKRÄDDARSYDDA KURSER OCH SEMINARIER
Våra interna föreläsare har personliga erfarenhet
av de olika krav och utmaningar som säljare och
ledare möter i sitt dagliga arbete. Därför kan vi
skapa realistiska exempel och skräddarsy våra kurser
efter deltagarnas behov. I vissa fall, när vår interna
samlade kompetens inte räcker till, tar vi in externa
föreläsare.

KURSÖVERSIKT
RAHMQVIST SALES TRAINING – 4 STEG
För dig som är nyanställd och genom dina insatser och resultat har
visat att du har potential.
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om vår säljteknik. Syftet
är att du ska få en djupare förståelse för Rahmqvistgruppen
och vår företagsfilosofi.
RAHMQVIST INTRO MANAGEMENT – 2 STEG
För dig som är på väg att bli eller har börjat jobba som ledare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om Rahmqvists
ledarskapsfilosofi.
RAHMQVIST MANAGEMENT
För dig som är en ny eller mer erfaren ledare och har visionen om att
bygga ett eget team.
Kursen bidrar till personlig och kunskapsmässig utveckling av
ditt unika ledarskap.
RAHMQVIST EXECUTIVE PROGRAM
För dig som är en erfaren och driven ledare och som söker en karriär
inom försäljning och ledarskap på elitnivå.
Specialutvecklat program med fysiska såväl mentala utmaningar. Kursen ger dig djupare kunskap om ledarskap samt
ökad insikt och förståelse om helheten. Specialisering inom
finans, strategi och affärsmannaskap.
RAHMQVIST TOP GUN
Seminariet för dig som har jobbat hos oss i 5 år eller mer och regelbundet synts på vår Top 50-lista.
Under seminariet inspirerar, hedrar och lyfter vi er som tillhör
eliten i Rahmqvist-gruppens säljare.
RAHMQVIST SEMINARIER
För säljare, ledare och administration.
Seminarier som motiverar dig och hjälper dig att utvecklas
inom din roll. De ger en ökad kunskap om Rahmqvists filosofi
och tar upp aktuella ämnen och frågor.
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